
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się 
z niniejszą instrukcją obsługi oraz dostarczoną Skróconą instrukcją obsługi. 
Prosimy ponadto o pozostawienie tych instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

VPL-VW270ES

4-743-479-01 (1)

Projektor wideo



2PL

Spis treści

Rozmieszczenie elementów 
sterujących
Przód / prawa strona .......................... 3
Tył / lewa strona / spód ...................... 4
Pilot ................................................... 5

Połączenia i przygotowanie
Instalacja urządzenia ......................... 6
Regulacja położenia obrazu ............... 7
Podłączanie sprzętu wideo lub 

komputera ......................................11

Projekcja
Projekcja obrazu .............................. 13

Wyłączanie zasilania .................. 13
Oglądanie obrazu filmowego 3D ..... 14

Użycie okularów 3D .................. 14
Dostosowywanie proporcji obrazu 

do sygnału wideo ......................... 16
Wybieranie trybu wyświetlania 

obrazu ........................................... 19

Użycie menu
Obsługa za pośrednictwem menu .... 20
Menu Picture ................................... 22
Menu Screen .................................... 29
Menu Setup ...................................... 31
Menu Function ................................ 33

Ustawienia chronione przez 
funkcję Settings Lock ............. 36

Menu Installation ............................. 37
Menu Information ............................ 40

O pamięci ustawień .................... 40

Użycie funkcji sieciowych
Wyświetlanie okna Control urządzenia 

w przeglądarce internetowej ........ 41

Użycie okna Control ........................ 42
Zmienianie strony ....................... 42
Ustawienie ograniczające dostęp ....42
Sprawdzanie informacji 

o urządzeniu ............................ 43

Postępowanie w przypadku 
błędów
Rozwiązywanie problemów ............. 44
Wskaźniki ostrzegawcze .................. 47
Komunikaty ...................................... 48

Inne
Aktualizowanie oprogramowania .... 49
O formacie HDR (duży zakres 

dynamiki) ...................................... 49
O funkcji symulacji 3D .................... 49
Uwagi i licencje na oprogramowanie 

wykorzystywane w tym produkcie ....49
Wymiana lampy ............................... 50
Czyszczenie ...................................... 53
Dane techniczne ............................... 54

Zaprogramowane sygnały .......... 55
Sygnały wejściowe i elementy, 

które można regulować ........... 57
Obsługiwane sygnały 3D ........... 58
Sygnały 3D i elementy, które 

można regulować .................... 58
Aspect Mode .............................. 60
Motionflow ................................. 61
Warunki zapisu ustawień 

elementów, które można 
regulować ................................ 61

Zakres odległości projekcji i zmian 
osi obiektywu ................................ 63

Wymiary ........................................... 67
Skorowidz ........................................ 71



Przód / prawa strona

Wskaźniki ostrzegawcze

a Wskaźnik ON/STANDBY 
(strona 47)

b Wskaźnik WARNING (strona 47)

Złącza

c Złącze LAN (strona 41)

d Złącze HDMI 1 / HDMI 2 
(strona 11)

e Złącze TRIGGER (strona 37)

f Złącze IR IN 
Służy do doprowadzenia sygnałów 
sterujących urządzeniem.

g Złącze REMOTE
Umożliwia podłączenie komputera itp. 
w celu zdalnego sterowania.

h Złącze USB (strona 49)

Inne

i Osłona lampy (strona 50)

j Otwory wentylacyjne 
(wylotowe)

k Otwory wentylacyjne 
(wlotowe) (strona 52)

l Czujnik zdalnego sterowania 
(strona 7)

Rozmieszczenie elementów sterujących

Wskaźniki ostrzegawcze
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Tył / lewa strona / spód
Przyciski na panelu sterowania mają takie same nazwy jak na pilocie.

Panel sterowania

a Przycisk ?/1 (ON/STANDBY) 
(strona 7)

b Przycisk INPUT (strona 13)

c Przycisk MENU (strona 20)

d Przyciski M/m/</, (strzałek) / 
 (wprowadzania) (strona 20)

e Przycisk LENS (strona 7)

Inne

f Czujnik zdalnego sterowania 
(strona 7)

g Otwory wentylacyjne 
(wlotowe) (strona 52)

h Gniazdo AC IN (strona 7)

i Otwór do mocowania zestawu 
do podwieszenia projektora 
(strona 68)

j Przednie nóżki (regulowane) 
(strona 10)

Panel sterowania
4PL
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Pilot
a Przycisk LIGHT

Włącza podświetlenie przycisków na 
pilocie.

b Nadajnik podczerwieni

c Przycisk ?/1 (ON/STANDBY) 
(strona 7)

d Przycisk INPUT (strona 13)

e Przyciski CALIBRATED PRESET 
(strona 19)

f Przycisk PATTERN (strona 8)

g Przycisk RESET (strona 21)

h Przyciski M/m/</, (strzałek) 
/  (wprowadzania) 
(strona 20)

i Przycisk MENU (strona 20)

j Przycisk MOTIONFLOW 
(strona 23)

k Przycisk ASPECT (strona 16)

l Przycisk COLOR SPACE 
(strona 27)

m Przycisk COLOR TEMP (strona 24)

n Przycisk GAMMA CORRECTION 
(strona 25)

o Przycisk 3D (strona 14)

p Przycisk COLOR CORRECTION 
(strona 26)

q Przycisk REALITY CREATION 
(strona 23)

r Przycisk CONTRAST ENHANCER 
(strona 23)

s Przycisk SHARPNESS +/– 
(strona 24)

t Przycisk CONTRAST +/– 
(strona 24)

u Przycisk BRIGHTNESS +/– 
(strona 24)



Instalacja 
urządzenia
Odległość między projektorem a ekranem 
należy dobrać do wielkości ekranu 
i planowanego użycia funkcji zmiany osi 
obiektywu. Sposób instalacji urządzenia 
należy dostosować do rozmiaru ekranu. 
Informacje o odległości między 
urządzeniem a ekranem (odległość 
projekcji) i rozmiarze wyświetlanego 
obrazu podano w podrozdziale „Zakres 
odległości projekcji i zmian osi obiektywu” 
(strona 63).

1 Urządzenie należy umieścić tak, by 
obiektyw był równoległy do ekranu.

Widok z góry

2 Wyświetl na ekranie obraz i skoryguj 
go tak, aby wypełnić ekran (strona 7).

Jeśli używany ekran ma nierówną 
powierzchnię, to przy pewnych odległościach 
między urządzeniem a ekranem i przy 
pewnych ustawieniach powiększenia na 
ekranie mogą się pojawiać pasy. Nie świadczy 
to o uszkodzeniu urządzenia.

Połączenia i przygotowanie

Ekran

Uwaga
6PL



Regulacja położenia 
obrazu
Wyświetl obraz i wyreguluj jego położenie.

Wskazówki
• Przyciski ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, 

MENU, i M/m/</,/  (joystick) z boku 
urządzenia działają tak samo jak ich 
odpowiedniki na pilocie. Przycisk LENS 
działa tak samo jak przycisk PATTERN na 
pilocie.

• Podczas regulacji obiektywu każde 
naciśnięcie przycisku LENS na urządzeniu 
powoduje cykliczne przełączanie funkcji 
„Lens Focus” (ostrość), „Lens Zoom” 
(powiększenie) i „Lens Shift” (zmiana osi).

W przypadku pewnych miejsc instalacji 
urządzenia sterowanie pilotem jest 
niemożliwe. W razie problemów należy 
kierować pilot w stronę czujnika zdalnego 
sterowania na urządzeniu lub w stronę ekranu.

1 Podłącz przewód zasilający do 
urządzenia, a następnie do gniazdka 
sieci energetycznej.
Zapali się czerwony wskaźnik ON/
STANDBY, a urządzenie przełączy się 
w tryb czuwania.

2 Włącz urządzenie, naciskając 
przycisk ?/1 (ON/STANDBY).

Wskaźnik ON/STANDBY zacznie 
migać na zielono, po czym zapali się 
na stałe.

Czujnik 
zdalnego 
sterowania

Uwaga

Świeci na 
czerwono.

Przez kilkadziesiąt 
sekund miga na 
zielono, po czym 
zapala się na stałe.
7PL



3 Wyreguluj ostrość.
Naciskaj przycisk PATTERN, aż pojawi 
się okno regulacji Lens Focus (obraz 
kontrolny). Następnie wyreguluj ostrość 
obrazu przyciskami M/m/</,.

Wskazówki
• Jeśli opcja „Lens Control” w menu 

Installation  jest ustawiona na „Off”, 
nie można regulować ustawień obiektywu 
(FOCUS, ZOOM lub SHIFT) (strona 37).

• Jeśli opcja „Test Pattern” w menu Function 
 jest ustawiona na „Off”, nie pojawia się 

obraz kontrolny (strona 34).

Do regulacji ustawień obiektywu należy 
używać przycisków na pilocie lub panelu 
sterowania urządzenia. Nigdy nie wykonywać 
regulacji przez bezpośrednie, ręczne obracanie 
obiektywu. Grozi to uszkodzeniem lub 
niewłaściwym działaniem urządzenia.

4 Wyreguluj wielkość obrazu.
Naciskaj przycisk PATTERN, aż pojawi się 
okno regulacji Lens Zoom (obraz 
kontrolny). Następnie wyreguluj wielkość 
obrazu przyciskami M/m/</,.

Do powiększania obrazu używaj 
przycisków M/,.
Do zmniejszania obrazu używaj 
przycisków m/<.

5 Wyreguluj położenie obrazu.
Naciskaj przycisk PATTERN, aż pojawi 
się okno regulacji Lens Shift (obraz 
kontrolny). Następnie wyreguluj 
położenie obrazu przyciskami 
M/m/</,.

Wskazówka
Naciśnięcie przycisku  ukrywa obraz 
kontrolny.

Podczas regulacji położenia nie należy dotykać 
obiektywu, ponieważ grozi to przycięciem 
palców między ruchomymi elementami.

Uwaga

Uwaga
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Regulacja pozycji poziomej

Naciśnij przycisk </,.
Wyświetlany obraz można przesunąć 
w lewo lub w prawo względem środka 
obiektywu o nie więcej niż 31% szerokości 
ekranu.

Widok z góry

Regulacja pozycji pionowej

Naciśnij przycisk M/m.
Wyświetlany obraz można przesunąć w górę 
względem środka obiektywu o maksymalnie 
85% wysokości ekranu, a w dół 
o maksymalnie 80%.

Widok z boku

Zakres przemieszczenia obrazu wyświetlanego 
na ekranie jest ograniczony do ośmiokątnego 
obszaru zaznaczonego na ilustracji. 
Szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć w podrozdziale „Zakres odległości 
projekcji i zmian osi obiektywu” (strona 63).

31% 31%Szerokość ekranu

 : Położenie obrazu maksymalnie 
przesuniętego w lewo

 : Położenie obrazu maksymalnie 
przesuniętego w prawo

Uwaga

85%

80%

Wysokość 
ekranu

 : Położenie obrazu maksymalnie 
przesuniętego w górę

 : Położenie obrazu maksymalnie 
przesuniętego w dół
9PL



Zakres przemieszczania 
wyświetlanego obrazu

Kompensowanie nachylenia 
podłoża
Jeśli urządzenie jest zainstalowane na 
nierównej powierzchni, do jego 
wypoziomowania można użyć przednich 
(regulowanych) nóżek.

• Jeśli urządzenie jest nachylone do góry lub 
do dołu, wyświetlany obraz może mieć 
kształt trapezu.

• Przy obracaniu przednich nóżek należy 
uważać, by nie przyciąć sobie palców.

Okno regulacji obiektywu 
(obraz kontrolny)

Uwagi

0,85 V

0,31 H

H: szerokość wyświetlanego obrazu
V: wysokość wyświetlanego obrazu

0,31 H

0,8 V

Wyświetlany 
obraz

Przednie nóżki 
(regulowane)

Obracaj, aby 
wyregulować.

1,78:1 (16:9)

2,35:1

1,85:1

1,33:1 (4:3)

Linie przerywane wskazują wielkości ekranu 
dla poszczególnych proporcji.
10PL



Podłączanie sprzętu wideo lub komputera
Podłączając do wejścia HDMI urządzenia odtwarzacz/nagrywarkę DVD, odtwarzacz/
nagrywarkę Blu-ray Disc lub konsolę PlayStation® z wyjściem HDMI, można uzyskać wysoką 
jakość obrazu.

Przy podłączaniu należy przestrzegać następujących zasad:
• Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń wyłączyć wszystkie urządzenia.
• Do wykonania każdego połączenia użyć właściwego przewodu.
• Starannie włączać wtyki przewodów; niedokładne podłączenie wtyków może być przyczyną 

awarii lub złej jakości obrazu. Przy odłączaniu przewodu należy ciągnąć za wtyk, a nie za 
sam przewód.

• Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi podłączanego sprzętu.

Prawa strona urządzenia

Wzmacniacz AV Głośniki

Urządzenie z gniazdami 
wyjściowymi HDMI

Komputer

do wyjścia HDMI

Przewód HDMI (do nabycia oddzielnie)

: Przepływ sygnału
wideo

Użyj przewodu HDMI High Speed o wysokiej jakości, 
na którym znajduje się logo rodzaju przewodu.
11PL



• Użyj przewodu HDMI High Speed o wysokiej jakości. Użycie innych rodzajów przewodów może 
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem obrazu 4K.

• Podłączając do urządzenia przewód HDMI, należy się upewnić, że znak V u góry złącza HDMI 
urządzenia jest dopasowany do znaku v na złączu przewodu.

• Jeśli obraz z urządzenia podłączonego przewodem HDMI jest nieprawidłowy, należy sprawdzić 
ustawienia podłączonego urządzenia.

• Jeśli komputer przenośny jest skonfigurowany w taki sposób, że wyświetla obraz zarówno na 
wyświetlaczu komputera, jak i na podłączonym urządzeniu, to obraz przeznaczony dla 
podłączonego urządzenia może być wyświetlany niewłaściwie. Należy skonfigurować komputer 
w taki sposób, aby obraz był wyświetlany tylko na zewnętrznym monitorze. Szczegółów należy 
szukać w dokumentacji komputera. W sprawach dotyczących ustawień komputera należy się 
skonsultować z jego producentem.

Uwagi
12PL



Projekcja obrazu

1 Włącz urządzenie i podłączony sprzęt.

2 Naciśnij przycisk INPUT, aby 
wyświetlić na ekranie paletę wejść.

3 Wybierz urządzenie, z którego chcesz 
wyświetlać obraz.
Aby wybrać żądane urządzenie, naciskaj 
przycisk INPUT lub użyj przycisków 
M/m/  (wprowadzania).

Wskazówka
Jeśli opcja „Status” w menu Setup  jest 
ustawiona na „Off”, nie pojawia się paleta 
wejść. Aby kolejno wybierać złącza 
wejściowe, naciskaj przycisk INPUT.

1 Naciśnij przycisk ?/1 (ON/
STANDBY).
Na ekranie pojawi się komunikat 
„POWER OFF?”.

2 W czasie wyświetlania komunikatu 
ponownie naciśnij przycisk ?/1 
(ON/STANDBY).
Wskaźnik ON/STANDBY zacznie 
migać na zielono, a wentylator będzie 
pracował w celu schłodzenia wnętrza 
projektora. 

Wentylator zatrzyma się, a migający 
na zielono wskaźnik ON/STANDBY 
zmieni kolor na czerwony i zapali się 
na stałe.

Zasilanie jest całkowicie wyłączone i można 
odłączyć przewód zasilający.

Nigdy nie należy odłączać przewodu 
zasilającego w czasie migania wskaźnika.

Wskazówka
Zamiast wykonywać powyższe czynności, 
w celu wyłączenia urządzenia można nacisnąć 
i przez mniej więcej sekundę przytrzymać 
przycisk ?/1 (ON/STANDBY).

Projekcja

Wyłączanie zasilania

Przykład: Aby oglądać obraz 
z urządzenia wideo podłączonego 
do złącza HDMI 1 tego urządzenia.

Uwaga
13PL



Oglądanie obrazu 
filmowego 3D
Użycie oferowanych oddzielnie aktywnych 
okularów 3D (TDG-BT500A) umożliwia 
oglądanie emocjonującego obrazu 
filmowego 3D z gier 3D lub płyt Blu-ray 
Disc 3D.

1 Włącz współpracujące urządzenie 3D 
podłączone do złącza HDMI tego 
urządzenia i zacznij odtwarzać 
materiał 3D.
Szczegółowych informacji 
o odtwarzaniu materiałów 3D należy 
szukać w instrukcji obsługi 
podłączanego urządzenia.

2 Włącz urządzenie i wyświetl na 
ekranie obraz 3D.
Szczegółowe informacje o projekcji 
obrazu podano w podrozdziale 
„Projekcja obrazu” (strona 13).

3 Włącz okulary 3D i załóż je tak, 
aby dobrze pasowały.
Szczegółowe informacje o posługiwaniu 
się okularami 3D podano w punkcie 
„Użycie okularów 3D” (strona 14).

Wskazówka
Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji 
„2D-3D Display Sel.” jest „Auto”. Pozwala to 
na automatyczną projekcję obrazu filmowego 
3D, gdy urządzenie wykryje sygnał 3D.

• Możliwość wyświetlenia obrazu filmowego 
3D zależy od rodzaju sygnału. Zmień 
ustawienie opcji „2D-3D Display Sel.” na 
„3D”, a opcji „3D Format” na „Side-by-
Side” lub „Over-Under”, dostosowując je do 
formatu oglądanego obrazu 3D (strona 33).

• Używaj okularów 3D w strefie ich zasięgu 
(strona 14).

• Sposób postrzegania obrazu filmowego 3D 
jest cechą indywidualną.

• Efekt 3D może ulegać osłabieniu w niskiej 
temperaturze.

Regulacja/ustawienia funkcji 3D
Regulację i wybieranie ustawień funkcji 3D 
umożliwia przycisk 3D na pilocie lub grupa 
ustawień „3D Settings” w menu Function . 
Szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć w opisie opcji „3D Settings” 
(strona 33).

1 Włącz okulary 3D i przeprowadź ich 
rejestrację w urządzeniu.
Informacji o sposobie rejestrowania 
okularów 3D należy szukać w ich 
instrukcji obsługi.

2 Załóż okulary 3D.

3 Obróć się w stronę ekranu.

Uwagi eksploatacyjne
W następujących przypadkach mogą 
wystąpić nieprawidłowości w działaniu:
• Widz znajduje się za daleko od projektora 
• W pobliżu urządzenia znajdują się inne 

urządzenia telekomunikacyjne, jak 
element bezprzewodowej sieci LAN 
(IEEE802.11 b/g/n) lub kuchenka 
mikrofalowa pracująca w paśmie 2,4 GHz

Zasięg działania okularów 3D
Zasięg działania okularów 3D pokazano na 
ilustracji. Próba oglądania obrazu 
filmowego 3D z odległości przekraczającej 
zasięg działania lub instalacja urządzenia 
poza zasięgiem działania może spowodować 
nieprawidłowe wyświetlanie obrazu przez 
okulary 3D. Zasięg działania zależy ponadto 
od warunków w pomieszczeniu 
i środowiska instalacji urządzenia.

Uwagi

Użycie okularów 3D
14PL



Widok z góry lub boku

Projektor

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
15PL



Dostosowywanie proporcji obrazu 
do sygnału wideo
Można dostosować proporcje obrazu do 
odbieranego sygnału wideo.

Naciskaj przycisk ASPECT.
Każde naciśnięcie przycisku umożliwia 
wybór ustawienia „Aspect”. Ustawienia te 
można także wybrać z menu (strona 29).

Przycisk 
ASPECT

Obraz źródłowy Zalecane ustawienie i uzyskiwany obraz

1,85:1

Zwężony 1,85:1

Zoom 1.85:1

2,35:1

Zwężony 2,35:1

Zoom 2.35:1
16PL



Obraz źródłowy Zalecane ustawienie i uzyskiwany obraz

1,78:1 (16:9)

1,33:1 (4:3)

1,33:1 (4:3) z polami bocznymi

Normal

2,35:1

V Stretch

Kiedy używany jest obiektyw anamorficzny

16:9

Squeeze

Kiedy używany jest obiektyw anamorficzny
17PL



• Dostępne ustawienia proporcji zależą od 
sygnału wejściowego (strona 60).

• Ustawień proporcji nie można zmieniać przy 
wyświetlaniu obrazu z komputera.

Uwagi o zmienianiu ustawienia 
„Aspect”
• Wybierając ustawienia proporcji należy 

pamiętać, że zmiana współczynnika 
kształtu obrazu pociąga za sobą zmianę 
wyglądu obrazu.

• Zwracamy uwagę, że jeśli urządzenie jest 
używane w celach zarobkowych lub do 
projekcji publicznych, to przetworzenie 
obrazu przez zmianę proporcji 
wyświetlanego obrazu może stanowić 
naruszenie prawnie chronionych praw 
autorów lub producentów.

Obraz źródłowy Zalecane ustawienie i uzyskiwany obraz

Zwężony

Stretch

Uwagi
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Wybieranie trybu wyświetlania obrazu
Można wybrać tryb wyświetlania obrazu, 
który najlepiej pasuje do źródła obrazu lub 
warunków panujących w pomieszczeniu.
Ustawienia obrazów 2D/3D są zapisywane 
i wybierane niezależnie.

Naciśnij jeden z przycisków 
CALIBRATED PRESET.

Przyciski 
CALIBRATED 
PRESET

Ustawienia Opis

CINEMA FILM 1 Jakość obrazu dostosowana do reprodukcji obrazu o dużej 
dynamice i klarowności, typowej dla pozytywowej taśmy 
filmowej.

CINEMA FILM 2 Jakość obrazu dostosowana do reprodukcji bogatych odcieni 
i kolorów typowych dla sali kinowej. Ustawienie oparte na 
Cinema Film 1.

REF Ustawienie jakości obrazu umożliwiające wierną reprodukcję 
pierwotnego obrazu bez wprowadzania w nim żadnych zmian.

TV Jakość obrazu dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych, sportu, koncertów i innych materiałów wideo.

PHOTO Idealny do wyświetlania zdjęć z aparatu cyfrowego.

GAME Jakość obrazu dostosowana do gier, z dobrą kolorystyką 
i krótkim czasem reakcji.

BRT CINE Jakość obrazu dostosowana do oglądania filmów w jasnych 
miejscach, takich tak domowy salon.

BRT TV Jakość obrazu dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych, sportu, koncertów i innych materiałów wideo 
w jasnych miejscach, takich tak domowy salon.

USER Dostosowywanie jakości obrazu do własnych upodobań 
i zapisywanie wybranych ustawień. Standardowe ustawienia 
fabryczne są takie same jak w trybie „REF”.
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Ekrany menu użyte w objaśnieniach mogą różnić się wyglądem od rzeczywistych.

Obsługa za 
pośrednictwem 
menu 
Urządzenie jest wyposażone w system 
menu ekranowego, które pozwala na 
wykonywanie różnych regulacji 
i zmienianie ustawień. Jeśli nazwa opcji 
kończy się strzałką (B), po jej wybraniu 
pojawi się menu niższego poziomu 
z ustawieniami.

1 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się okno menu.

2 Przyciskiem M lub m wskaż żądane 
menu, po czym naciśnij przycisk , 
lub .
Pojawią się opcje dostępne w wybranym 
menu. Aktualnie wybrana opcja jest 
wyróżniona białym kolorem.

3 Przyciskiem M lub m wskaż opcję, 
której ustawienie chcesz zmienić, po 
czym naciśnij przycisk , lub .
Ustawienia są wyświetlane w menu 
podręcznym, menu ustawień, menu 
regulacji lub menu niższego poziomu.

Menu podręczne

Menu ustawień

Menu regulacji

Użycie menu

Uwaga

Ustawienia
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Menu niższego poziomu

4 Wyreguluj lub zmień ustawienie opcji.

Zmienianie nastawionej wartości
Naciskaj przycisk M lub ,, aby 
zwiększyć wartość, a przycisk m lub 
<, aby ją zmniejszyć.
Naciśnij przycisk , aby zapisać 
ustawienie i powrócić do poprzedniego 
ekranu menu.

Zmienianie ustawienia
Aby zmienić ustawienie, naciśnij 
przycisk M lub m.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, 
naciśnij przycisk .
W przypadku niektórych opcji powrót 
do poprzedniego ekranu jest możliwy po 
naciśnięciu przycisku <.

Usuwanie menu z ekranu
Naciśnij przycisk MENU.

Przywracanie standardowych 
ustawień obrazu
Z menu Picture  wybierz opcję „Reset”.

Kiedy pojawi się prośba o potwierdzenie, 
przyciskiem < wskaż opcję „Yes” 
i naciśnij przycisk .

Przywracane są fabryczne ustawienia 
następujących opcji:
„Reality Creation”, „Cinema Black Pro”, 
„Motionflow”, „Contrast”, „Brightness”, 
„Color”, „Hue”, „Color Temp.”, 
„Sharpness” i „Expert Setting” w menu 
Picture 

Przywracanie standardowych 
ustawień zmienionych wartości
Wybierz opcję z menu i wyświetl menu 
podręczne, menu ustawień lub menu 
regulacji.
Aby przywrócić fabryczne ustawienie 
wybranej opcji, naciśnij przycisk RESET na 
pilocie.

Przycisk RESET na pilocie działa tylko przy 
wybranym menu regulacji albo menu 
ustawień.

Ustawienia

Uwaga
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Menu Picture
Menu Picture służy do regulacji obrazu.

Możliwość regulowania lub konfigurowania poszczególnych opcji zależy od sygnału wejściowego. 
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie „Sygnały wejściowe i elementy, 
które można regulować” (strona 57).

W nawiasach podano oznaczenia opcji na pilocie.

Uwaga

Ustawienia Opis

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Można wybrać tryb wyświetlania obrazu, który najlepiej pasuje do 
źródła obrazu lub panujących warunków.
Ustawienia obrazów 2D/3D są zapisywane i wybierane niezależnie.
Cinema Film 1: Jakość obrazu dostosowana do reprodukcji obrazu 
o dużej dynamice i klarowności, typowej dla pozytywowej taśmy 
filmowej.
Cinema Film 2: Jakość obrazu dostosowana do reprodukcji bogatych 
odcieni i kolorów typowych dla sali kinowej. Ustawienie oparte na 
Cinema Film 1.
Reference: Ustawienie jakości obrazu umożliwiające wierną 
reprodukcję pierwotnego obrazu bez wprowadzania w nim żadnych 
zmian.
TV: Jakość obrazu dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych, sportu, koncertów i innych materiałów wideo.
Photo: Idealny do wyświetlania zdjęć z aparatu cyfrowego.
Game: Jakość obrazu dostosowana do gier, z dobrą kolorystyką 
i krótkim czasem reakcji.
Bright Cinema: Jakość obrazu dostosowana do oglądania filmów 
w jasnych miejscach, takich tak domowy salon.
Bright TV: Jakość obrazu dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych, sportu, koncertów i innych materiałów wideo w jasnych 
miejscach, takich tak domowy salon.
User: Jakość obrazu można dostosować do własnych upodobań, 
a następnie zapisać wybrane ustawienia. Standardowe ustawienia 
fabryczne są takie same jak w trybie „Reference”.

Wskazówka
Zmienione ustawienia jakości obrazu zapisywane są oddzielnie dla 
każdego wejścia.
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Reset Przywracanie standardowych wartości wszystkich opcji w obecnie 
wybranym trybie Calib. Preset (strona 21).

Wskazówka
Opcja Reset nie wpływa na opcje z grupy „Color Temp”.

Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Korygowanie przetwarzania szczegółów i zakłóceń w obrazie (funkcja 
Super-resolution).
On: Regulacja ustawień „Reality Creation”.

Database: Wybierz opcję „Normal” lub „Mastered in 4K”.
Opcja „Mastered in 4K” zapewnia jakość obrazu dostosowaną do płyt 
Blu-ray Disc™ „Mastered in 4K” wydawanych przez Sony Pictures 
Home Entertainment.
Resolution: Zwiększenie wartości zwiększa ostrość faktur i detali 
w obrazie.
Noise Filtering: Zwiększenie wartości zmniejsza widoczność 
zakłóceń („szorstkości”) w obrazie.
Test: On/Off: Co pewien czas przełącza ustawienia „On” i „Off”, 
umożliwiając sprawdzenie działania funkcji „Reality Creation”.

Wskazówka
Miejsce wyświetlania stanu w czasie testu jest sprzężone ustawieniem 
opcji „Menu Position” (strona 31).

Off: Funkcja „Reality Creation” nie jest używana.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Automatycznie koryguje poziom w jasnych i ciemnych fragmentach, 
aby dostosować kontrast do sceny.
Zwiększa ostrość obrazu i nadaje mu dynamizm.
High/Middle/Low: Można regulować poziom zwiększania kontrastu.
Off: Funkcja zwiększania kontrastu nie jest używana.

Lamp Control Zmienia ilość światła z lampy.
High: Zwiększa jasność i zapewnia jasny obraz.
Low: Zmniejsza jasność i wzmacnia czerń. 

Wskazówka
Przy ustawieniu „Low” maleje głośność wentylatora i zużycie energii, 
a wydłuża się czas pracy lampy.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Zwiększa płynność obrazu, zwłaszcza przy oglądaniu 
nagrań dokonanych na taśmie filmowej. 
Smooth Low: Zwiększa płynność obrazu. Do standardowego użytku. 
True Cinema: Filmy nagrane w tempie 24 klatek na sekundę oraz 
podobne materiały są reprodukowane bez zmiany szybkości klatek. 
Off: Funkcja „Motionflow” nie jest używana.

Wskazówki
• Jeśli wybór ustawienia „Smooth High”, „Smooth Low” lub „True 

Cinema” powoduje zniekształcenia w obrazie, należy wybrać 
ustawienie „Off”.

• Zmiana tych ustawień przy wyświetlaniu pewnych rodzajów obrazów 
może nie wpływać na wygląd obrazu.

Ustawienia Opis
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Contrast 
[CONTRAST]

Służy do regulacji kontrastu.
Większe wartości zwiększają kontrast obrazu, a mniejsze go 
zmniejszają.
Do regulacji można użyć przycisków CONTRAST +/- na pilocie.
Jeśli doprowadzony jest sygnał HDR, a opcja „HDR” ustawiona jest na 
„HDR10”, „HDR Reference”, „HLG” lub „Auto”, zamiast opcji 
„Contrast” pojawi się „Contrast(HDR)”.

Brightness
[BRIGHTNESS]

Służy do regulacji jasności obrazu.
Im większe ustawienie, tym jaśniejszy obraz. Im mniejsze ustawienie, 
tym ciemniejszy obraz.
Do regulacji można użyć przycisków BRIGHTNESS +/- na pilocie.

Color Służy do regulacji nasycenia barw.
Im większe ustawienie, tym większe nasycenie barw. Im mniejsze 
ustawienie, tym mniejsze nasycenie barw.

Hue Regulacja odcienia barw.
Im większe ustawienie, tym bardziej zielonkawy jest obraz. Im mniejsze 
ustawienie, tym bardziej czerwonawy jest obraz.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Korygowanie temperatury barwowej.
D93: Odpowiednik temperatury barwowej 9300 K używanej normalnie 
w telewizorach. Nadaje bieli niebieskawe zabarwienie.
D75: Odpowiednik temperatury barwowej 7500 K używanej jako 
pomocnicze standardowe źródło światła. Zapewnia neutralne 
zabarwienie między „D93” a „D65”.
D65: Odpowiednik temperatury barwowej 6500 K używanej jako 
standardowe źródło światła. Nadaje bieli czerwonawe zabarwienie.
D55: Odpowiednik temperatury barwowej 5500 K używanej jako 
pomocnicze standardowe źródło światła. Nadaje bieli jeszcze bardziej 
czerwonawe zabarwienie.
Custom 1 – 5: Umożliwia nastawienie i zapisanie żądanej temperatury 
barwowej.
Standardowe ustawienia fabryczne pokazano poniżej.

Custom 1: Identyczne z ustawieniem temperatury barwowej „D93”.
Custom 2: Identyczne z ustawieniem temperatury barwowej „D75”.
Custom 3: Identyczne z ustawieniem temperatury barwowej „D65”.
Custom 4: Identyczne z ustawieniem temperatury barwowej „D55”.
Custom 5: Ustawienie nadające priorytet jasności.

Wskazówka
Do każdej z opcji można przypisać żądaną temperaturę barwową.

Sharpness
[SHARPNESS]

Wyostrzanie zarysów w obrazie lub osłabianie zakłóceń.
Im większe ustawienie, tym ostrzejszy obraz. Im mniejsze ustawienie, 
tym obraz jest bardziej miękki i tym słabsze są zakłócenia.
Do regulacji można użyć przycisków SHARPNESS +/- na pilocie.

Ustawienia Opis
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Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Osłabianie zakłóceń w obrazie.
Auto: Wykrywa poziom zakłóceń w obrazie w celu automatycznego 
zmniejszenia „szorstkości” lub zakłóceń w obrazie.
High/Middle/Low: Ustawienie to należy dobrać do „szorstkości” lub 
ilości zakłóceń w sygnale wejściowym.
Off: Funkcja NR (redukcja zakłóceń) nie jest używana.

Wskazówka
Poziom zakłóceń wykrywany przy ustawieniu „Auto” może być 
niedokładny. Zależy to od sygnału wejściowego. Jeśli przy ustawieniu 
„Auto” obraz jest nieakceptowalny, należy wybrać ustawienie „High”, 
„Middle”, „Low” lub „Off”.

MPEG NR 
(redukcja zakłóceń 
MPEG)

Osłabianie zakłóceń blokowych i zniekształceń krawędzi, zwłaszcza 
w sygnałach cyfrowych.
Auto: Wykrywa poziom zakłóceń w obrazie w celu automatycznego 
osłabiania zakłóceń blokowych i zniekształceń krawędzi.
High/Middle/Low: Ustawienie to należy dobrać do zakłóceń 
blokowych i zniekształceń krawędzi w sygnale wejściowym.
Off: Funkcja MPEG NR (redukcja zakłóceń MPEG) nie jest używana.

Wskazówka
Poziom zakłóceń wykrywany przy ustawieniu „Auto” może być 
niedokładny. Zależy to od sygnału wejściowego. Jeśli przy ustawieniu 
„Auto” obraz jest nieakceptowalny, należy wybrać ustawienie „High”, 
„Middle”, „Low” lub „Off”.

Smooth Gradation Zwiększa płynność przejść tonalnych we fragmentach obrazu 
o jednolitej kolorystyce.
High/Middle/Low: Można regulować efekt płynności przejść.
Off: Funkcja zwiększania płynności przejść nie jest używana.

Film Mode Ustawienie tej opcji należy dobrać do wybranego źródła filmu.
Auto: Ustawienie odpowiednie do reprodukcji ruchu jak w źródłowym 
obrazie. Normalnie należy wybierać ustawienie „Auto”.
Off: Wyświetlanie obrazu w formacie progresywnym, bez 
automatycznego rozpoznawania sygnałów wideo.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Korygowanie krzywej przejść tonalnych w obrazie.
Do wyboru jest 10 ustawień.
1,8: Jasny Obraz jest generalnie jasny.
2,0
2,1
2,2
2,4
2,6: Ciemny Obraz jest generalnie ciemny.
Gamma 7: Zapewnia ostrzejszy obraz poprzez uwydatnianie 
ciemniejszych fragmentów.
Gamma 8: Obraz ma większą jasność niż przy ustawieniu Gamma 7. To 
ustawienie należy wybrać przy oglądaniu w jasnych miejscach, takich 
tak domowy salon.
Gamma 9: Obraz ma większą jasność niż przy ustawieniu Gamma 8.
Gamma 10: Zwiększa ostrość obrazu. To ustawienie należy wybrać 
przy oglądaniu programów telewizyjnych itp. w jasnych miejscach, 
takich tak domowy salon.
Off: Funkcja „Gamma Correction” nie jest używana.

Ustawienia Opis
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Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Korygowanie odcienia, nasycenia lub jasności wybranych kolorów.
Aby wskazać żądany kolor, powtarzaj opisane poniżej czynności 1 
i2.
1 Przyciskiem M lub m wskaż opcję „Color Select”, po czym 

przyciskiem < lub , wskaż żądany kolor: „Red” (czerwony), 
„Yellow” (żółty), „Green” (zielony), „Cyan” (cyjan), „Blue” 
(niebieski) lub „Magenta” (purpurowy).

2 Przyciskiem M lub m wskaż opcję „Hue”, „Saturation” lub 
„Brightness”, po czym dostosuj jej ustawienie przyciskami </,, 
kontrolując wyświetlany obraz.

Off: Efekt „Color Correction” nie jest używany.

Clear White Wzmacnianie żywej bieli.
High/Low: Można regulować efekt „Clear White”.
Off: Efekt „Clear White” nie jest używany.

x.v.Color Wybierz to ustawienie, gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia 
obsługującego technologię x.v.Color i odtwarzany jest sygnał wideo 
x.v.Color.
On: Można odtwarzać sygnał wideo x.v.Color.
Off: Funkcja „x.v.Color” nie jest używana.

Wskazówka
Zmiana ustawienia opcji x.v.Color na „On” wyłącza korektę gamma.

Ustawienia Opis
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HDR Określa sposób odtwarzania materiałów HDR.
Auto: Automatyczne rozróżnianie materiałów HDR i dobór optymalnej 
jakości obrazu.
Jeśli sygnał wejściowy jest zgodny ze standardem BT.2020, ustawienie 
opcji „Color Space” automatycznie zmienia się na „BT.2020”. Jeśli 
doprowadzony jest sygnał inny niż BT.2020, obowiązuje tryb wybrany 
za pomocą opcji „Color Space”. (W tym przypadku nie można wybrać 
opcji „BT.2020”.)
HDR10: To ustawienie należy wybrać przy odtwarzaniu materiałów 
zgodnych z HDR10.
HDR Reference: Ten tryb jest dostosowany do odtwarzania materiałów 
zgodnych z HDR10 o maksymalnej jasności 1000 cd/m2.
HLG: To ustawienie należy wybrać przy odtwarzaniu materiałów 
zgodnych z HLG.
Off: To ustawienie należy wybrać przy odtwarzaniu materiałów innych 
niż HLG.
Przy wybranym ustawieniu „HDR10”, „HDR Reference”, „HLG” lub 
„Off” istnieje możliwość wyboru każdego z trybów dostępnych 
w grupie „Color Space”.

• Wybór ustawienia niedopasowanego do sygnału wejściowego może 
sprawić, że jasne lub ciemne fragmenty obrazu będą robić wrażenie za 
jasnych / za ciemnych.

• Wybierając ustawienie „HDR10” lub „HDR Reference”, należy 
porównać jakość obrazu uzyskiwaną przy jednym i drugim ustawieniu, 
a następnie wybrać to, które zapewnia lepszą przeciętną jasność 
i kolorystykę jasnych fragmentów.

Color Space
[COLOR SPACE]

Przekształca przestrzeń barw.
BT.709: Przestrzeń barw ITU-R BT.709 wykorzystywana w telewizji 
o wysokiej rozdzielczości i na płytach Blu-ray Disc. Ta przestrzeń barw 
jest odpowiednikiem sRGB.
BT.2020: Przestrzeń barw szersza niż BT.709. To ustawienie należy 
wybrać przy odtwarzaniu materiałów HDR.
Color Space 1: Przestrzeń barw dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych i materiałów wideo takich jak sport, koncerty itp.
Color Space 2: Przestrzeń barw dostosowana do oglądania programów 
telewizyjnych, sportu, koncertów i innych materiałów wideo w jasnych 
miejscach, takich tak domowy salon.
Color Space 3: Przestrzeń barw dostosowana do oglądania filmów 
w jasnych miejscach, takich tak domowy salon.
Custom: Można regulować ustawienia przestrzeni barw.

Kiedy opcja „HDR” jest ustawiona na „Auto”, dostępny tryb zmienia się 
zależnie od rodzaju sygnału (strona 27).

Ustawienia Opis

Uwagi
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Input Lag 
Reduction

Zmniejsza opóźnienie wyświetlenia sygnału wideo.
On: Skraca czas, po jakim następuje wyświetlenie wejściowego obrazu. 
Pozwala to na zwiększenie szybkości reakcji przy korzystaniu 
z zewnętrznego kontrolera itp.
Off: Funkcja Input Lag Reduction jest wyłączona.

Wskazówka
Kiedy opcja „Input Lag Reduction” jest ustawiona na „On”, nie można 
wybierać ustawień funkcji Motionflow, NR i MPEG NR.

Ustawienia Opis
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Menu Screen
Można wybrać ustawienia rozmiaru i proporcji obrazu itp.

Dostępność poszczególnych opcji zależy od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć w punkcie „Sygnały wejściowe i elementy, które można regulować” 
(strona 57).

W nawiasach podano oznaczenia opcji na pilocie.

Uwaga

Ustawienia Opis

Aspect
[ASPECT]

Można wybrać współczynnik kształtu (proporcje) obrazu z bieżącego 
wejścia sygnału (strona 16). 
Ustawienie tej funkcji można zmienić tylko przy doprowadzonym 
sygnale wideo.
1.85:1 Zoom: Obraz o współczynniku kształtu 1,85:1 wyświetlany jest 
bez zmiany proporcji i powiększany tak, aby u góry i u dołu ekranu nie 
pojawiały się czarne pasy.
2.35:1 Zoom: Obraz o współczynniku kształtu 2,35:1 wyświetlany jest 
bez zmiany proporcji i powiększany tak, aby zminimalizować czarne 
pasy u góry i u dołu ekranu.
Jeśli opcja „Trigger Select” w menu Installation  jest ustawiona na 
„2.35:1 Zoom”, na wyjściu TRIGGER pojawia się sygnał 12 V 
(strona 37).
Normal: Wejściowy sygnał wideo wyświetlany jest bez zmiany 
proporcji i powiększany, by wypełnić ekran. Ten tryb jest dostosowany 
do wyświetlania filmów mających proporcje 1,78:1 (16:9) i 1,33:1 (4:3).
V Stretch: Ten tryb jest najlepiej dostosowany do użycia ekranu 2,35:1 
do wyświetlania filmów 2,35:1 z użyciem dostępnego w handlu 
obiektywu anamorficznego.
Jeśli opcja „Trigger Select” w menu Installation  jest ustawiona na 
„V Stretch”, na wyjściu TRIGGER pojawia się sygnał 12 V (strona 37).
Squeeze: To ustawienie zapewnia prawidłowe proporcje filmów 1,78:1 
(16:9) i 1,33:1 (4:3) wyświetlanych z użyciem dostępnego w handlu 
obiektywu anamorficznego.
Stretch: Wyświetlanie filmu zwężonego do formatu 1,33:1 (4:3) jako 
obrazu o proporcjach 1,78:1 (16:9).
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Ustawienia Opis

Wskazówki
• Wybierając ustawienie „V Stretch” lub „Squeeze”, należy za pomocą 

opcji „Anamorphic Lens” w menu Installation  wybrać rodzaj 
obiektywu anamorficznego.

• Dostępne ustawienia proporcji zależą od sygnału wejściowego 
(strona 60).

• Ustawień proporcji nie można zmieniać przy wyświetlaniu sygnału 
wejściowego z komputera oraz sygnału wejściowego o rozdzielczości 
4096 × 2160 (strona 55, 56, 60).

Blanking Zmienianie obszaru wyświetlania przy czterech brzegach ekranu.
On: Przyciskiem M lub m wskaż stronę, którą chcesz wyregulować: 
Left (lewa), Right (prawa), Top (góra) lub Bottom (Dół).
Następnie przyciskiem < lub , wybierz żądany poziom wygaszania. 

Off: Funkcja Blanking jest wyłączona.

Wskazówka
Przy pewnych ustawieniach proporcji obrazu nie jest możliwe 
wygaszanie z lewej i prawej strony.
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Menu Setup
Menu Setup służy do zmieniania ustawień fabrycznych itp.

Ustawienia Opis

Status Określa, czy mają się pojawiać menu ekranowe.
Przy wybranym ustawieniu „Off” wyświetlane są tylko niektóre menu, 
komunikat o wyłączeniu zasilania i komunikaty ostrzegawcze.

Language Służy do wybierania języka menu i informacji na ekranie.

Menu Position Można zmienić miejsce wyświetlania menu na ekranie.
Bottom Left: Wyświetlanie menu w lewym dolnym rogu ekranu.
Center: Wyświetlanie menu na środku ekranu.

High Altitude Mode Dostosowuje sposób pracy projektora do panującego ciśnienia 
atmosferycznego.
On: To ustawienie należy wybrać, gdy urządzenie pracuje na wysokości 
przekraczającej 1500 m npm.
Off: To ustawienie należy wybierać, gdy projektor pracuje na normalnej 
wysokości.

Wskazówka
Przy ustawieniu „On” wentylator przyspiesza, co nieznacznie zwiększa 
jego głośność.

Remote Start Służy do wybierania ustawień funkcji zdalnego uruchamiania.
On: Zasilanie można włączyć z podłączonego do sieci komputera lub 
terminala.
Off: Funkcja zdalnego uruchamiania jest wyłączona.

Wskazówki
• Przed użyciem tej funkcji trzeba podłączyć urządzenie do sieci 

(strona 39).
• Do włączenia zasilania przez funkcję zdalnego uruchamiania 

wymagane jest przesłanie specjalnej komendy z komputera lub 
terminala. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy 
skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem Sony.

Kiedy opcja Remote Start jest ustawiona na „On”, zwiększa się zużycie 
energii w trybie czuwania. Kiedy opcja Network Management jest 
ustawiona na „On”, ustawienie opcji Remote Start automatycznie 
zmienia się na „On” i nie można go zmienić. Nie pojawia się ono 
również w menu.

Uwaga
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Network Management On: To ustawienie należy wybrać, gdy projektor jest podłączony do 
sieci i stale komunikuje się z urządzeniem sterującym projektorem.

Kiedy opcja Network Management jest ustawiona na „On”, stale 
włączona pozostaje funkcja sieci. Jeśli urządzenie nie jest stale 
podłączone do sieci, należy zmienić ustawienie opcji Network 
Management na „Off”. Wybór ustawienia „On” zwiększa zużycie 
energii.

Power Saving Określa tryb oszczędzania energii.
Standby: Jeśli przez 10 minut nie jest doprowadzony żaden sygnał, 
automatycznie wyłącza się zasilanie, a projektor przechodzi w tryb 
czuwania.
Off: Funkcja oszczędzania energii jest wyłączona.

Lamp Setting Wymieniając lampę, należy wybrać żądane ustawienie lampy. 
(strona 50).

All Reset Przywraca wartości fabryczne wszystkich ustawień.

Nie zmienia się wartość „Lamp Timer” w menu Information .

Ustawienia Opis

Uwaga
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Menu Function
Menu Function służy do zmieniania ustawień różnych funkcji urządzenia.

Ustawienia Opis

3D Settings Można zmienić ustawienia funkcji 3D.

2D-3D Display 
Sel.

Do przełączania trybów wyświetlania obrazu między „2D” a „3D”.
Auto: Wyświetlanie obrazu filmowego 3D, gdy sygnał źródłowy HDMI 
zawiera informacje 3D*. Wyświetlanie obrazu filmowego 2D, gdy 
doprowadzony jest inny sygnał źródłowy.
3D: Wyświetlanie obrazu filmowego 3D odpowiednio do systemu 3D 
wybranego za pomocą opcji „3D Format”. Jeśli jednak do urządzenia 
doprowadzony jest sygnał HDMI z informacjami 3D, wyświetlanie 
obrazu filmowego 3D odbywa się zgodnie z systemem 3D sygnału 
HDMI.
* Informacje 3D to dodatkowe informacje służące do identyfikacji 

obrazu 3D. Pewne sygnały HDMI zawierają dodatkowe informacje 
służące do rozpoznawania obrazu 3D. Inne sygnały HDMI nie 
zawierają takich informacji.

3D Format: Określa system 3D, gdy wejściowy sygnał HDMI nie 
zawiera informacji 3D.

Simulated 3D: Przekształca obraz filmowy 2D na obraz filmowy 3D. 
To ustawienie można zmieniać tylko przy doprowadzonym sygnale HD.
W zależności od źródłowego sygnału wideo użycie funkcji symulacji 
3D może przynosić ograniczony efekt.
Sposób postrzegania obrazu filmowego 3D jest cechą indywidualną.
Side-by-Side: Wybierz to ustawienie, by wyświetlać obraz 3D jako 
dwa podobne obrazy, jeden obok drugiego.
Over-Under: Wybierz to ustawienie, by wyświetlać obraz 3D jako 
dwa podobne obrazy, jeden nad drugim.

Wskazówki
• Zmiana ustawienia opcji „2D-3D Display Sel.” na „3D” nie jest 

możliwa dla pewnych źródeł obrazu. Informacje o obsługiwanych 
sygnałach 3D — patrz punkt „Obsługiwane sygnały 3D” (strona 58).

• Użycie funkcji symulacji 3D może przynosić ograniczony efekt. 
Zależy to od rozmiaru ekranu (zalecany rozmiar to od 100 do 120 cali) 
i źródłowego sygnału wideo.

• Przy wyświetlaniu obrazu filmowego 3D obraz menu jest podwójny. 
Najlepiej widać go w okularach 3D.
33PL



3D Depth Adjust Do regulacji obrazu filmowego 3D na ekranie. To ustawienie można 
zmieniać tylko wówczas, gdy ustawienie opcji 3D Format jest inne niż 
„Simulated 3D”.

Zaleca się ustawianie opcji „3D Depth Adjust” na „0”. Przy pewnych 
ustawieniach opcji „3D Depth Adjust” obraz filmowy 3D może być 
trudno zauważalny.

Simulated 3D 
Effect

Służy do regulacji efektu 3D uzyskiwanego przy przekształcaniu 
materiału 2D na obraz filmowy 3D. Do wyboru są ustawienia „High” 
(Wysoki), „Middle” (Średni) i „Low” (Niski).

Wskazówka
Sposób postrzegania symulowanego obrazu filmowego 3D jest cechą 
indywidualną.

Dynamic Range Określa poziom wejściowego sygnału wideo doprowadzonego do złączy 
HDMI 1 i HDMI 2.
Auto: Automatyczne określanie poziomu wejściowego sygnału wideo.
Limited: Ustawienie poziomu wejściowego sygnału wideo dla 
sygnałów odpowiadających wartościom 16–235.
Full: Ustawienie poziomu wejściowego sygnału wideo dla sygnałów 
odpowiadających wartościom 0–255.

Jeśli ustawienia wyjściowego sygnału wideo w podłączonym 
urządzeniu HDMI są niewłaściwe, jasne lub ciemne fragmenty obrazu 
mogą robić wrażenie za jasnych / za ciemnych.

HDMI Signal Format Zmienia format sygnału wideo 4K.
Standard Format: Wyświetlanie obrazu w standardowym formacie 
HDMI. 
Enhanced Format: Wyświetlanie obrazu w formacie HDMI 
zapewniającym większą szczegółowość. 

Wskazówki
• Wybór ustawienia „Enhanced Format” może spowodować zaburzenia 

w reprodukowanym obrazie lub dźwięku. W takim przypadku należy 
zmienić ustawienie na „Standard Format”.

• Wyświetlenie obrazu po zmianie formatu sygnału wideo może nastąpić 
dopiero po pewnym czasie.

Test Pattern Powoduje wyświetlenie obrazu kontrolnego dostosowanego do 
wybranego ustawienia.
On: Na ekranie pojawia się obraz kontrolny służący do regulacji 
następujących ustawień obiektywu: „Lens Focus”, „Lens Zoom”
i „Lens Shift”.
Off: Obraz kontrolny nie pojawia się.

Wskazówka
Wyświetlany obraz kontrolny ma kolor zielony. Ułatwia to nastawienie 
ostrości.

Ustawienia Opis

Głębia

NormalnaPrzód Głęboka

Uwaga
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Settings Lock Blokuje ustawienia w menu, uniemożliwiając ich omyłkową zmianę 
(strona 36).
Off: Wyłącza ochronę ustawień.
Level A: W menu nie pojawiają się i niedostępne są ustawienia z grupy 
1 (poniżej).
Level B: W menu nie pojawiają się i niedostępne są ustawienia z grupy 
1 i grupy 2 (poniżej).

Ustawienia Opis
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Grupa 1 Grupa 2

Ustawienia chronione przez funkcję Settings Lock

Menu Picture

Reset
Reality Creation
Contrast Enhancer
Lamp Control
Motionflow
Contrast
Brightness
Color
Hue
Color Temp.
Sharpness
NR
MPEG NR
Smooth Gradation
Film Mode
Gamma Correction
Color Correction
Clear White
x.v.Color
HDR
Color Space
Input Lag Reduction

Menu Setup

Status
Language
Menu Position
High Altitude Mode 
Remote Start
Network Management
Power Saving
Lamp Setting

Menu Function

Dynamic Range
Test Pattern

Menu Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Menu Installation
Menu Installation służy do zmieniania ustawień instalacyjnych.

Ustawienia Opis

Image Flip Umożliwia uzyskanie lustrzanego odbicia obrazu (w poziomie i/lub 
w pionie).
HV: Lustrzane odbicie w poziomie i w pionie.
H: Lustrzane odbicie w poziomie. 
V: Lustrzane odbicie w pionie.
Off: Normalny obraz.
Opcji tych używa się przy projekcji od tyłu i w przypadku instalacji pod 
sufitem.

Lens Control Uniemożliwia omyłkową zmianę następujących ustawień obiektywu: 
„Lens Focus”, „Lens Zoom” i „Lens Shift”.
On: Można regulować ustawienia obiektywu.
Off: Nie można regulować ustawień obiektywu.

Anamorphic Lens Wybierz ustawienie dostosowane do współczynnika przekształcenia 
obiektywu anamorficznego.
1.24x: Wybierz to ustawienie, gdy współczynnik poziomy używanego 
obiektywu anamorficznego wynosi 1,24×.
1.32x: Wybierz to ustawienie, gdy współczynnik poziomy używanego 
obiektywu anamorficznego wynosi 1,32×.

Trigger Select Zmienia funkcję złącza TRIGGER.
Off: Złącze TRIGGER nie pełni żadnej funkcji.
Power: Kiedy urządzenie jest włączone, w złączu TRIGGER pojawia 
się sygnał 12 V. Kiedy urządzenie pozostaje w trybie czuwania, 
w złączu TRIGGER nie pojawia się sygnał.
V Stretch: Kiedy opcja „Aspect” ustawiona jest na „V Stretch” 
(strona 29), w złączu TRIGGER pojawia się sygnał 12 V.
2.35:1 Zoom: Kiedy opcja „Aspect” ustawiona jest na „2.35:1 Zoom” 
(strona 29), w złączu TRIGGER pojawia się sygnał 12 V.

IR Receiver Określa działanie czujników zdalnego sterowania z przodu i z tyłu 
urządzenia. 
Front & Rear: Działa przedni i tylny czujnik.
Front: Działa tylko przedni czujnik.
Rear: Działa tylko tylny czujnik.
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Panel Alignment Ta funkcja umożliwia korygowanie niespójności kolorystyki napisów 
lub obrazu na ekranie.
Adjust: Korygowanie niespójności kolorystyki przy użyciu opcji 
„Adjust Color” lub „Adjust Item”.

Adjust Item: Określa sposób wykonywania poniższych korekt.
Shift: Przemieszczanie całego obrazu i wykonywanie korekt.
Zone: Wybieranie żądanego zakresu i wykonywanie korekt.

Adjust Color: Określa korygowany kolor. Wybierz ustawienie „R” 
(czerwony) lub „B” (niebieski), aby dokonywać korekt w stosunku do 
koloru zielonego („G”).
Pattern Color: Wybierz ustawienie „R/G” (czerwony i zielony) lub 
„R/G/B” (biały, wszystkie kolory), gdy dla opcji „Adjust Color” 
wybrane jest ustawienie „R”. Wybierz ustawienie „B/G” (niebieski 
i zielony) lub „R/G/B” (biały, wszystkie kolory), gdy dla opcji „Adjust 
Color” wybrane jest ustawienie „B” (niebieski).
Adjust: Używając przycisków </, oraz M/m, można skorygować 
przemieszczenie i strefę koloru wybranego za pomocą opcji „Adjust 
Color”.

Przy wybranej opcji „Shift”: Przyciskami </, wyreguluj na 
ekranie korekty przemieszczenie poziome (H), a przyciskami
M/m – przemieszczenie pionowe (V).

Przy wybranej opcji „Zone”: Przyciskami </, wybierz pozycję 
poziomą (H), a przyciskami M/m – pozycję pionową (V) miejsca 
regulacji. Następnie naciśnij przycisk .

Przyciskami </, wybierz wartość korekty (H), a przyciskami 
M/m wartość korekty pionowej (V). Naciskając przycisk , można 
ponownie wybrać miejsce regulacji.

Reset: Przywraca ustawienia fabryczne.
Preset: W urządzeniu są wstępnie zaprogramowane zoptymalizowane 
dane.

Powyższe regulacje mogą spowodować niejednorodność barw lub 
zmianę rozdzielczości.

Ustawienia Opis

Uwaga
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Network Setting Służy do wybierania ustawień protokołu IP.

IPv4 Setting IP Address Setup: Określa sposób przydziału adresu IP.
Auto (DHCP): Adres IP jest przydzielany automatycznie przez serwer 
DHCP, na przykład router.
Manual: Adres IP jest określony ręcznie.
Jeśli opcja „IP Address Setup” zostanie ustawiona na „Manual”, trzeba 
wybrać ustawienia opcji „IP Address” (adres IP), „Subnet Mask” 
(maska podsieci) i „Default Gateway” (brama domyślna). Wybieraj 
ustawienia poszczególnych parametrów przyciskami M/m, po czym 
naciskaj przycisk . Do wybierania poszczególnych pól używaj 
przycisków </,, a do wybierania wartości — przycisków M/m. 
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień wskaż opcję „Apply”, 
a następnie naciśnij przycisk . Wprowadzone ustawienia zostaną 
zapisane.

IP Address: Określa adres IP urządzenia.
Subnet Mask: Określa maskę podsieci urządzenia.
Default Gateway: Określa bramę domyślną urządzenia.
MAC Address: Wyświetla adres MAC urządzenia. Wartości tej nie 
można zmienić.
Apply: Uaktywnia ręcznie zdefiniowany adres IP.

IPv6 Information Wyświetlanie informacji IPv6.
Adres IPv6 należy ustawiać za pomocą przeglądarki internetowej 
(strona 41).

Ustawienia Opis
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Menu Information
Menu Information zawiera informacje o nazwie modelu, numerze seryjnym, rodzaju/formacie 
sygnału wejściowego, wersji oprogramowania i łącznym czasie pracy lampy.

Powyższych wskazań nie można regulować ani zmieniać.

W urządzeniu są zaprogramowane domyślne dane o obrazach. Umożliwiają one dobór 
ustawień do sygnałów wejściowych przedstawionych w punkcie „Zaprogramowane sygnały” 
(strona 55) (pamięć ustawień). Gdy na wejściu pojawia się zaprogramowany sygnał, 
urządzenie automatycznie rozpoznaje jego typ i wybiera z pamięci właściwe ustawienia, 
zapewniając optymalny obraz. Rodzaj sygnału pojawia się w menu Information .

W przypadku pewnych sygnałów wejściowych z komputera część obrazu może być niewidoczna 
lub nieprawidłowo wyświetlana.

Opcje Opis

Model Name Wskazuje nazwę modelu.

Serial No. Wskazuje numer seryjny.

Signal type Wyświetla rozdzielczość wybieranego sygnału wejściowego. Jeśli 
sygnał wejściowy zawiera informacje 3D, wyświetlany jest rodzaj 
sygnału wejściowego i format 3D.

Color Format Wyświetla format koloru wybieranego sygnału wejściowego.

Color Space Wyświetla przestrzeń barw wybieranego sygnału wejściowego 
(„BT.601”, „BT.709” lub „BT.2020”).

HDR Format Jeśli sygnał wejściowy jest zgodny z HDR, pojawia się wskazanie 
rodzaju sygnału: „HDR10” lub „HLG”.

Software Version Wyświetla wersję oprogramowania

Lamp Timer Wyświetlanie czasu pracy lampy (całkowitego).

Uwaga

O pamięci ustawień

Uwaga

Rodzaj sygnału
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Połączenie z siecią umożliwia użycie 
następujących funkcji:
• Sprawdzanie aktualnego stanu 

urządzenia przez przeglądarkę 
internetową.

• Wybieranie ustawień sieciowych tego 
urządzenia (domyślne ustawienia 
sieciowe)

• Monitorowanie sieci i użycie 
protokołów sterowania (reklama, 
ADCP, AMX DDDP (Dynamic Device 
Discovery Protocol), Crestron 
RoomView, Control4).

• Podłączając projektor do sieci, należy 
skonsultować się z osobą, która 
konfigurowała tę sieć. Sieć musi być 
zabezpieczona.

• Jeśli projektor jest połączony z siecią, należy 
wyświetlić okno Control za pomocą 
przeglądarki internetowej i zmienić 
fabryczne ustawienia ograniczeń dostępu 
(strona 43). Zaleca się regularne zmienianie 
hasła.

• Po wybraniu ustawień w przeglądarce 
internetowej należy zamknąć przeglądarkę, 
aby się wylogować.

• Ekrany menu użyte w objaśnieniach mogą 
wyglądać inaczej niż w używanym modelu.

• Obsługiwane są przeglądarki Internet 
Explorer 8/9/10/11.

• Menu pojawia się wyłącznie w języku 
angielskim.

• Jeśli przeglądarka w komputerze jest 
skonfigurowana przez serwer proxy, należy 
kliknąć znak zaznaczenia, aby włączyć 
dostęp bez użycia serwera proxy.

• Protokół AMX DDDP jest niezgodny z IPv6.
• Te funkcje sieciowe dostępne są tylko przy 

włączonym urządzeniu.

Wyświetlanie okna 
Control urządzenia 
w przeglądarce 
internetowej

1 Podłącz przewód LAN.

2 Do wybierania ustawień sieciowych 
urządzenia służy grupa „Network 
Setting” w menu Installation  
(strona 39).

3 Uruchom w komputerze przeglądarkę 
internetową, wpisz na pasku adresu 
poniższy adres i naciśnij przycisk Enter.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: adres IP urządzenia)

Jeśli do połączenia używany jest 
adres IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Adres IP urządzenia można sprawdzić 
w grupie „Network Setting” w menu 
Installation .

W przeglądarce internetowej pojawi się 
następujące okno:

Użycie funkcji sieciowych

Uwagi

Złącze LAN

Przewód LAN (prosty) 
(do nabycia 
oddzielnie)

Koncentrator, router itp.
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Po wybraniu ustawień sieci, do otwarcia 
okna Control wymagane będzie tylko 
wykonanie czynności 3 tej procedury.

Użycie okna Control

Aby wyświetlić żądaną stronę 
z ustawieniami, kliknij jeden z przycisków 
zmiany strony.

Można ograniczyć użytkownikowi dostęp 
do określonej strony.

Administrator: prawo dostępu do 
wszystkich stron

User: prawo dostępu do wszystkich 
stron oprócz strony Setup

Przy pierwszym wyświetleniu strony Setup 
należy w oknie uwierzytelniania użyć 
nazwy użytkownika „root” i hasła 
„Projector”.
Po pierwszym zalogowaniu pojawi się monit 
o zmianę hasła. W celu zmiany hasła 
wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Administrator ma nazwę użytkownika 
„root”.

Zmienianie strony

Ustawienie ograniczające 
dostęp

Przyciski zmiany strony
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Zmianę hasła umożliwia podstrona 
Password na stronie Setup.
Zmieniając hasło, należy wprowadzić nowe 
hasło.
Hasła administratora i użytkownika muszą 
liczyć od 8 do 16 znaków i zawierać litery 
oraz cyfry. Rozróżniana jest wielkość liter.
Jako nowego hasła nie można wprowadzić 
domyślnego hasła „Projector”. 

W razie zapomnienia hasła prosimy 
o skontaktowanie się z autoryzowaną stacją 
serwisową Sony.
Hasło zostanie wyzerowane za zgodą 
użytkownika.

Bieżące ustawienia urządzenia można 
sprawdzić na stronie Information.

Uwaga

Sprawdzanie informacji 
o urządzeniu

Pole wprowadzania
[Administrator] Pole wprowadzania

[User] (użytkownik)

Pole informacji
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Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie działa niewłaściwie, należy posłużyć się poniższymi tabelami i spróbować 
określić oraz usunąć problem. W razie niepowodzenia prosimy o skontaktowanie się 
z autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Zasilanie

Obraz

Postępowanie w przypadku błędów

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Nie można włączyć 
zasilania.

Zasilanie może nie włączać się bezpośrednio po wyłączeniu 
urządzenia przyciskiem ?/1 (ON/STANDBY). Odczekaj 
mniej więcej minutę i włącz zasilanie.

–

Starannie zamknij osłonę lampy i dokręć wkręty. 51

Sprawdź wskaźniki ostrzegawcze. 47

Zasilanie niespodziewanie 
wyłącza się.

Sprawdź, czy dla opcji „Power Saving” w menu Setup  
wybrane jest ustawienie „Standby”.

32

Zmień ustawienie „Power Saving” na „Off”. 32

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Brak obrazu. Upewnij się, że przewód połączeniowy jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia zewnętrznego.

11

Przyciskiem INPUT wybierz właściwe źródło sygnału. 13

Sprawdź, czy w komputerze wybrane jest ustawienie 
reprodukcji sygnału na zewnętrzny monitor.
Jeśli sygnał z notebooka itp. kierowany jest zarówno na 
wyświetlacz, jak i zewnętrzny monitor, wyświetlany obraz 
może wyglądać nieprawidłowo. Należy skonfigurować 
komputer w taki sposób, aby obraz był wyświetlany tylko 
na zewnętrznym monitorze.

–

W obrazie występują 
„duszki”.

Obraz jest wyświetlany w 3D. Do oglądania obrazu 3D 
należy używać okularów 3D. Opcja „2D-3D Display Sel.” 
musi być ustawiona na „3D”. 

14, 33

Jasne/ciemne fragmenty 
obrazu robią wrażenie za 
jasnych / za ciemnych.

Przyczyną tego zjawiska może być doprowadzenie sygnału 
w standardzie innym niż HDMI. Zmień poziom wyjściowy 
w podłączonym urządzeniu lub skoryguj ustawienie 
zakresu dynamicznego w menu Function  urządzenia.

34

Obraz jest za ciemny. Odpowiednio skoryguj ustawienia opcji „Contrast” lub 
„Brightness” w menu Picture .

24

Obraz jest niewyraźny. Nastaw ostrość. 8

Jeśli na obiektywie osadziła się para wodna, włącz 
projektor i pozostaw go na mniej więcej dwie godziny.

–

Niewłaściwa kolorystyka 
napisów lub obrazu.

Skoryguj nałożenie barw za pomocą opcji „Panel 
Alignment” w menu Installation .

38
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Menu ekranowe

Pilot

Na ekranie pozostaje 
widoczny ślad po obrazie

Długotrwałe wyświetlanie statycznego obrazu o dużym 
kontraście może spowodować późniejsze wyświetlanie na 
ekranie pozostałości tego obrazu. Jest to stan przejściowy. 
Wyłączenie na pewien czas zasilania wyeliminuje 
pozostający obraz.

–

Różowe lub zielone 
zabarwienie fragmentów 
obrazu przez okres od 
1 do 3 minut po 
uruchomieniu.

Przyczyną może być środowisko pracy.
Odczekaj około 5 minut z włączonym zasilaniem. 
Zabarwienie zniknie samoistnie.

–

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Nie pojawiają się 
wskaźniki ekranowe.

Zmień ustawienie opcji „Status” w menu Setup  na 
„On”.

31

Sprawdź, czy wskaźnik ON/STANDBY pali się na zielono. 
Jeśli wskaźnik ON/STANDBY miga na zielono, trwa 
uruchamianie urządzenia. Należy zaczekać, aż migający 
wskaźnik zacznie świecić na stałe na zielono.

7

Z ekranu nie znika 
symbol modelu.

W urządzeniu może być fabrycznie wybrany określony tryb 
wyświetlania. Porozum się z najbliższą autoryzowaną stacją 
serwisową Sony.

–

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Pilot nie działa. Wyczerpane baterie. Wymień baterie na nowe. –

Właściwie ułóż bieguny przy wkładaniu baterii. –

Jeśli w pobliżu czujnika zdalnego sterowania znajduje się 
świetlówka, urządzenie może działać niewłaściwie albo 
nieprzewidywalnie.

–

Zweryfikuj położenie czujnika zdalnego sterowania na 
urządzeniu.

3, 4

Zmień ustawienie opcji „IR Receiver” w menu 
Installation  na „Front & Rear”.

37

Sprawdź, czy do złącza IR IN nie jest podłączony przewód. 3

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona
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Obraz filmowy 3D

Inne

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Obraz filmowy nie 
wygląda jak obraz 3D.

Sprawdź, czy włączone są okulary 3D. 14

Upewnij się, czy w źródle zasilania okularów 3D pozostaje 
wystarczający zapas energii.

–

Zmień ustawienie opcji „2D-3D Display Sel.” na „Auto” 
lub „3D”.

33

Sprawdź, czy urządzenie obsługuje doprowadzone sygnały 3D. 58

W zależności od parametrów podłączonego selektora AV / 
wzmacniacza wielokanałowego / zewnętrznego urządzenia 
sygnały 3D mogą nie zostać doprowadzone. W razie braku 
sygnału wejściowego 3D należy sprawdzić parametry i/lub 
ustawienia selektora AV / wzmacniacza wielokanałowego / 
zewnętrznego urządzenia.

–

Przyczyną nieprawidłowego wyświetlania obrazu 3D przez 
okulary 3D może być zbyt duża odległość między widzem 
a urządzeniem.

14

Niewłaściwy rozmiar ekranu. Zmniejsz powiększenie 
obrazu lub oglądaj obraz w większej odległości od ekranu.

63

Szczegółowe informacje podano w podpunkcie „Zalecenia 
eksploatacyjne” punktu „Użycie okularów 3D”.

14

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Wentylator jest głośny. Sprawdź ustawienie opcji „High Altitude Mode” w menu 
Setup .

31

Upewnij się, że w pomieszczeniu nie panuje za wysoka 
temperatura.

–

Sprawdź wymagania instalacyjne urządzenia.
Jeśli w pomieszczeniu panuje temperatura wyższa od 
normalnej, obroty wentylatora rosną w celu utrzymania 
niezawodności działania projektora i jego podzespołów. 
Wentylator staje się nieco głośniejszy. Za normalną 
temperaturę uważa się mniej więcej 25°C.

–

Nie można skorygować 
przemieszczenia 
obiektywu.

Przemieszczenie obiektywu nie może być większe od 
dozwolonego zakresu regulacji. Reguluj przemieszczenie 
obiektywu w dozwolonym zakresie.

10, 63
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Wskaźniki ostrzegawcze
Ewentualny problem z projektorem sygnalizowany jest zapaleniem się lub miganiem 
wskaźników ON/STANDBY lub WARNING.

Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy się skontaktować z autoryzowaną stacją 
serwisową Sony.
Jeśli wskaźnik zacznie migać w sposób inny niż opisany powyżej, wyłącz zasilanie, a następnie 
włącz je przyciskiem [/1 (włączania/czuwania) na pilocie lub panelu sterowania urządzenia.
Jeśli objaw wystąpi ponownie, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowaną stacją serwisową 
Sony.

Migające/zapalone wskaźniki Liczba mignięć Przyczyna i rozwiązanie

Dwa razy Starannie zamknij osłonę lampy i dokręć 
wkręty (strona 51).

Trzy razy Zbyt wysoka temperatura lampy. Wyłącz 
zasilanie i zaczekaj na wystygnięcie lampy, 
po czym ponownie włącz zasilanie.
Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, 
lampa może być wyeksploatowana. 
W takim przypadku należy wymienić 
lampę (strona 50).

Dwa razy Zbyt wysoka temperatura wewnątrz 
projektora. Sprawdź, czy nie są zasłonięte 
otwory wentylacyjne i czy urządzenie nie 
pracuje na dużej wysokości.

Trzy razy Uszkodzenie wentylatora. Skontaktuj się 
z autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Uwaga

Wskaźnik 
ON/STANDBY Wskaźnik 

WARNING

(Miga na 
czerwono)

(Świeci na 
czerwono)

(Miga na 
czerwono)

(Miga na 
czerwono)

Migają oba wskaźniki
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Komunikaty
Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty informacyjne

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Wyłącz zasilanie. –

Sprawdź, czy nie są zasłonięte otwory wentylacyjne. 3, 4

Frequency is out of 
range!

Częstotliwość nie mieści się w dopuszczalnym zakresie. 
Doprowadź sygnał mieszczący się w dopuszczalnym 
zakresie częstotliwości.

55

Please replace the Lamp. Nadszedł czas wymiany lampy. Wymień lampę.
Jeśli po wymianie lampy komunikat pojawi się ponownie, 
proces wymiany lampy nie został zakończony. Zweryfikuj 
procedurę wymiany lampy.

Aby usunąć ten komunikat, naciśnij dowolny przycisk na 
pilocie lub panelu sterowania urządzenia.

50

Projector temperature is 
high. High Altitude 
Mode should be „On” if 
projector is being used at 
high altitude.

Sprawdź, czy nie są zasłonięte otwory wentylacyjne. 3, 4

Jeśli urządzenie pracuje na dużej wysokości, zmień 
ustawienie opcji „High Altitude Mode” na „On”.

W przypadku wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia, 
po minucie ustawienie opcji „High Altitude Mode” zmienia 
się na „On” i rosną obroty wentylatora.

31

Power Saving Mode is 
set. Projector will 
automatically enter 
Standby Mode in 
1 minute.

Opcja „Power Saving” jest ustawiona na „Standby”.

Jeśli przez 1 minutę nie jest doprowadzony żaden sygnał, 
wyłącza się zasilanie, a projektor przechodzi w tryb 
czuwania.

32

Objaw Przyczyna i rozwiązanie Strona

Brak sygnału wejściowego na wybranym wejściu. 
Sprawdź połączenia.

11

Not applicable! Naciśnij właściwy przycisk.
Funkcja wybierana tym przyciskiem jest obecnie 
niedostępna.

–

Settings Lock enabled. Opcja „Settings Lock” jest ustawiona na „Level A” lub 
„Level B”.

35

Uwaga

Uwaga

Uwaga
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Aktualizowanie 
oprogramowania
Można pobrać pliki służące do aktualizacji 
oprogramowania. Skopiuj pobrane pliki do 
pamięci USB, włóż pamięć USB do gniazda 
USB urządzenia i wykonaj aktualizację.
Aby korzystać z zaktualizowanych funkcji, 
podłącz pamięć USB do komputera 
podłączonego do Internetu.
Pobierz plik z aktualizacją z następującej 
strony internetowej: Sony:
http://www.pro.sony.eu/
Na stronie tej znajdują się również 
objaśnienia, jak zainstalować aktualizację.

Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi 
pamięciami USB. Szczegółowych 
informacji należy szukać na powyższej 
stronie internetowej.

O formacie HDR 
(duży zakres 
dynamiki)
HDR to sposób przedstawienia obrazu, 
który w porównaniu z wcześniejszymi 
sposobami pozwala lepiej ukazywać ciemne 
miejsca oraz jasne miejsca.

O funkcji symulacji 3D
• Funkcji symulacji 3D należy używać ze 
świadomością, że obraz będzie różnił się 
wyglądem od oryginału, ponieważ funkcja 
ta dokonuje konwersji obrazu filmowego.

• Zwracamy uwagę, że jeśli urządzenie jest 
używane w celach zarobkowych lub do 
projekcji publicznych, to wyświetlanie 
obrazu filmowego 2D jako obrazu 3D 
uzyskanego za pomocą funkcji symulacji 
3D może stanowić naruszenie prawnie 
chronionych praw autorów lub 
producentów.

UWAGI I LICENCJE NA 
OPROGRAMOWANIE 
WYKORZYSTYWANE 
W TYM PRODUKCIE
Zapoznaj się z dostarczonym, oddzielnym 
dokumentem „Informacja o licencji na 
oprogramowanie”.

Inne

Uwaga
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Wymiana lampy
Lampa pełniąca rolę źródła światła ma 
ograniczoną trwałość. Kiedy zmniejszy się 
jasność lampy, pogorszy się kolorystyka 
obrazu albo na ekranie pojawi się komunikat 
„Please replace the Lamp.”, lampa jest 
wyeksploatowana. Trzeba wówczas 
bezzwłocznie wymienić lampę na nową 
(sprzedawaną oddzielnie).

Wskazówka
Okres użytkowania lampy zależy od miejsca 
instalacji i warunków pracy. Aby móc używać 
lampy przez dłuższy czas, należy unikać jej 
włączania w ciągu pierwszych kilku minut po 
wyłączeniu.

Potrzebne narzędzia:
• Lampa do projektorów LMP-H220 

(sprzedawana oddzielnie)
• Standardowy śrubokręt krzyżakowy
• Materiał (do ochrony przed 

porysowaniem)

Ostrzeżenie
• Po wyłączeniu projektora przyciskiem 

?/1 lampa jest silnie rozgrzana. 
Dotknięcie lampy grozi oparzeniem. 
Przed wymianą lampy należy odczekać 
przynajmniej godzinę na jej ostygnięcie.

• Nie dotykać powierzchni lampy. W razie 
dotknięcia wytrzeć ślad po palcach 
miękką ściereczką.

• Jeśli urządzenie jest zainstalowane pod 
sufitem, wymiana lampy wymaga 
szczególnej dbałości.

• Wymieniając lampę w urządzeniu 
zainstalowanym pod sufitem, nie należy 
stawać bezpośrednio pod osłoną lampy. 
Zamykając drzwiczki lampy (wewnętrzną 
osłonę), należy unikać jej przekręcania. 
Jeśli lampa wybuchnie, jej fragmenty 
mogą być przyczyną obrażeń.

• Zespół lampy należy wyjmować 
w pozycji poziomej, ciągnąc go pionowo 
w górę. Nie przechylać zespołu lampy. 
Wyjmowanie przechylonego zespołu 
lampy grozi jej rozbiciem, rozsypaniem 
się szkła i zranieniem.

• Jako zamiennika używać tylko lampy do 
projektorów LMP-H220. Użycie lampy innej 
niż LMP-H220 grozi awarią urządzenia.

• Przed wymianą lampy należy wyłączyć 
urządzenie i odłączyć od niego przewód 
zasilający. Następnie należy sprawdzić, czy 
zgasł wskaźnik ON/STANDBY.

1 Wyłącz urządzenie i odłącz przewód 
zasilający.

2 Rozłóż na płaskiej powierzchni 
(stole itp.) materiał, który zapobiegnie 
porysowaniu powierzchni urządzenia. 
Połóż urządzenie na materiale.

Należy zadbać o umieszczenie urządzenia 
na stabilnej powierzchni.

3 Naciskając część  pokazaną na 
osłonie lampy, przesuń 1 i otwórz 2 
osłonę lampy.

4 Używając śrubokręta krzyżakowego, 
odkręć wkręt na drzwiczkach lampy 
(wewnętrznej osłonie), po czym 
otwórz drzwiczki lampy.

Uwagi

Uwaga



5 Używając śrubokręta krzyżakowego, 
odkręć 3 wkręty na lampie. Chwyć za 
uchwyt i wyciągnij lampę, nie 
przekrzywiając jej.

• Nie odkręcaj żadnych wkrętów poza 
wskazanymi trzema.

• Wyjmując i wkładając lampę, trzymaj ją 
za uchwyt.

6 Chwyć nową lampę za uchwyt 
i starannie, do końca wsuń ją w otwór. 
Następnie wkręć 3 wkręty.

Nie dotykaj bloku optycznego wewnątrz 
urządzenia.

7 Zamknij drzwiczki lampy 
(wewnętrzną osłonę) i wkręć wkręt.

8 Zamknij osłonę lampy.

Uwagi

Uchwyt

Uwaga
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9 Zetrzyj miękką ściereczką kurz 
z otworów wentylacyjnych 
(wlotowych).

10Włącz urządzenie, po czym wybierz 
z menu Setup  opcję „Lamp 
Setting”.
Pojawi się pokazane poniżej menu.

Wskazówka
Jeśli opcja „Settings Lock” jest ustawiona 
na „Level B”, należy najpierw zmienić jej 
ustawienie na „Off”.

11 Wybierz opcję „Yes”.

Ostrzeżenie
Nie wkładać rąk do gniazda na zespół 
lampy; nie dopuścić, aby do gniazda dostała 
się ciecz lub obcy przedmiot. Grozi to 
porażeniem prądem lub pożarem.

• Nie można włączyć urządzenia 
z niewłaściwie zainstalowaną lampą.

• Nie można włączyć urządzenia 
z niedokładnie zamkniętą osłoną lampy.

• Aby usunąć z ekranu komunikat, naciśnij 
dowolny przycisk na pilocie lub na panelu 
sterowania urządzenia.

Uwaga o wymianie rozbitej lampy, 
gdy projektor jest zainstalowany 
pod sufitem
Jeśli lampa pęknie, jej rozrzucone fragmenty 
mogą spowodować obrażenia.
Kiedy urządzenie jest zamontowane na 
suficie, zdejmij drzwiczki lampy 
(wewnętrzną osłonę), unosząc je po 
otwarciu o 30 stopni, a następnie 
przesuwając powoli poziomo. Unikaj 
przekręcania drzwiczek lampy 
(wewnętrznej osłony).

Otwory 
wentylacyjne 
(wlotowe)

Uwagi

Uwaga
Lampa zawiera rtęć. Sposób utylizacji 
zużytych świetlówek zależy od kraju 
zamieszkania. Postępuj zgodnie z przepisami 
regulującymi utylizację odpadów.
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Czyszczenie
Czyszczenie obudowy
• Aby usunąć kurz z obudowy, delikatnie 

wytrzyj ją miękką ściereczką. Jeśli kurz 
nie daje się usunąć, do wycierania należy 
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej 
roztworem łagodnego środka myjącego.

• Nigdy nie używać wszelkiego rodzaju 
ściereczek ani proszków do szorowania, 
środków czyszczących zawierających 
zasady lub kwasy ani lotnych 
rozpuszczalników, takich jak spirytus, 
benzyna, rozcieńczalniki lub środki 
owadobójcze. 

• Urządzenie należy czyścić czystą 
ściereczką. Wycieranie go brudną 
ściereczką może spowodować 
porysowanie urządzenia.

• Użycie takich materiałów oraz 
długotrwały kontakt z przedmiotami 
z gumy albo winylu grozi uszkodzeniem 
powierzchni ekranu i obudowy.
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Dane techniczne

Element Opis

System wyświetlania Panel SXRD, system projekcyjny

Element 
wyświetlający

Efektywny 
rozmiar 
wyświetlacza

0,74" (18,8 mm), SXRD

Liczba pikseli 26 542 080 pikseli (8 847 360 pikseli × 3)

Obiektyw Obiektyw powiększający 2,06 raza (elektryczna 
regulacja)
f = 21,7–44,7 mm
F3,0 do F4,0

Źródło światła Lampa UHP 225 W

Rozmiar ekranu Przekątna od 60 do 300 cali (od 1524 do 7620 mm)

Obsługiwane sygnały cyfrowe Patrz „Zaprogramowane sygnały” (strona 55).

HDMI (2 wejścia), obsługa standardu 
HDCP

RGB
Y PB/CB PR/CR

Inne wejścia/
wyjścia

TRIGGER Mini jack, napięcie stałe 12 V, maks. 100 mA

REMOTE RS-232C: 9-stykowe złącze D-sub (męskie)

LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN Mini jack

USB Napięcie stałe 5 V, maks. 500 mA

Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × gł.) 495,6 × 205,3 × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 18 1/4 cala) 
(bez wystających elementów)

Waga Około 14 kg

Zasilanie Napięcie przemienne od 100 V do 240 V, od 4,0 A do 
1,7 A, 50/60 Hz

Pobór mocy 390 W

Pobór mocy Tryb czuwania 0,4 W (kiedy funkcja zdalnego uruchamiania „Remote 
Start” jest ustawiona na „Off”)

Tryb czuwania 
sieci

1,0 W (LAN) (kiedy funkcja zdalnego uruchamiania 
„Remote Start” jest ustawiona na „Off”)
Kiedy do złącza LAN nie jest podłączone żadne 
urządzenie, włącza się tryb obniżonego poboru mocy 
(0,5 W).

Zakres temperatur przy pracy Od 5°C do 35°C

Zakres wilgotności przy pracy Od 35% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura przy przechowywaniu Od –20°C do 60°C

Wilgotność przy przechowywaniu Od 10% do 90%

Dostarczane wyposażenie Patrz punkt „Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia” 
w dostarczonej Skróconej instrukcji obsługi.

Wyposażenie dodatkowe Lampa do projektora: LMP-H220 (na wymianę)
Uchwyt do podwieszenia projektora: PSS-H10
Aktywne okulary 3D: TDG-BT500A
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• Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.
• Dostępność dodatkowego wyposażenia zależy od kraju. W celu uzyskania szczegółowych 

informacji prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Sony.
• Podane w tej instrukcji informacje o akcesoriach były aktualne we wrześniu 2018 r.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji i parametrach tego urządzenia 
i oferowanych oddzielnie akcesoriów.

W zamieszczonej pod spodem tabeli zebrano sygnały i formaty wideo, które można 
wyświetlać przy użyciu projektora.
Po doprowadzeniu sygnału o parametrach innych niż pokazane poniżej obraz może być 
wyświetlany niewłaściwie.

Uwagi

Zaprogramowane sygnały

Numer 
pamięci Zaprogramowany sygnał (rozdzielczość) fH (kHz) fV (Hz) Synchronizacja

5 480/60p 480/60p
(Progresywny NTSC)
(720 × 480p)

31,470 60,000 –

6 576/50p 576/50p
(Progresywny PAL)
(720 × 576p)

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920 × 1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920 × 1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280 × 720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280 × 720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920 × 1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920 × 1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920 × 1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(Frame packing)

720/60p
(1280 × 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Frame packing)

720/50p
(1280 × 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Frame packing)

1080/24p
(1920 × 1080p)

53,946 23,976 –

26 640 × 480 VESA 60 31,469 59,940 H-NEG, V-NEG

32 800 × 600 VESA 60 37,879 60,317 H-POS, V-POS

37 1024 × 768 VESA 60 48,363 60,004 H-NEG, V-NEG

45 1280 × 960 VESA 60 60,000 60,000 H-POS, V-POS

47 1280 × 1024 VESA 60 63,974 60,013 H-POS, V-POS

50 1400 × 1050 SXGA+ 65,317 59,978 H-NEG, V-POS

55 1280 × 768 1280 × 768/60 47,776 59,870 H-NEG, V-POS
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Numery pamięci dla poszczególnych sygnałów wejściowych

Sygnał cyfrowy

* Niektóre sygnały cyfrowe z komputera mogą być wyświetlane jako sygnał z pamięci 
przeznaczonej dla sygnału komponentowego lub wideo GBR.

71 1920 × 1080/60i
(Frame packing)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67,500 60,000 –

72 1920 × 1080/50i
(Frame packing)

1080/50i 
(1920 × 1080i)

56,250 50,000 –

74 3840 × 2160/60p 3840 × 2160/60p 
(3840 × 2160)

135,000 60,000 –

75 3840 × 2160/50p 3840 × 2160/50p 
(3840 × 2160)

112,500 50,000 –

76 4096 × 2160/60p 4096 × 2160/60p 
(4096 × 2160)

135,000 60,000 –

77 4096 × 2160/50p 4096 × 2160/50p 
(4096 × 2160)

112,500 50,000 –

78 4096 × 2160/30p 4096 × 2160/30p 
(4096 × 2160)

67,500 30,000 –

79 4096 × 2160/25p 4096 × 2160/25p 
(4096 × 2160)

56,250 25,000 –

93 3840 × 2160/24p 3840 × 2160/24p
(3840 × 2160)

53,946 23,976 –

94 3840 × 2160/25p 3840 × 2160/25p
(3840 × 2160)

56,250 25,000 –

95 3840 × 2160/30p 3840 × 2160/30p
(3840 × 2160)

67,433 29,970 –

96 4096 × 2160/24p 4096 × 2160/24p
(4096 × 2160)

54,000 24,000 –

Sygnał Numer pamięci

Sygnał komponentowy (złącza HDMI 1, 2) Od 5 do 8, od 10 do 14, od 18 do 20, 71, 72, 
od 74 do 79, od 93 do 96

Sygnał wideo GBR (złącza HDMI 1, 2) Od 5 do 8, od 10 do 14, od 18 do 20, 71, 72, 
od 74 do 79, od 93 do 96

Sygnał komputerowy (złącza HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Numer 
pamięci Zaprogramowany sygnał (rozdzielczość) fH (kHz) fV (Hz) Synchronizacja
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Możliwość zmiany ustawień niektórych elementów w menu zależy od sygnału wejściowego. 
Pokazują to poniższe tabele. Elementy, których nie można regulować/ustawiać, nie pojawiają 
się w menu.

Menu Picture

z: Możliwość regulacji / zmiany ustawienia
–: Brak możliwości regulacji / zmiany ustawienia
*1: Dalszych informacji należy szukać w tabelach w punkcie „Motionflow” (strona 61).

Sygnały wejściowe i elementy, które można regulować

Element
Sygnał wejściowy

Sygnał 
komponentowy Sygnał wideo GBR Sygnał komputerowy

Reality Creation z z –

Contrast Enhancer z z –

Lamp Control z z z

Motionflow*1
z z –

Contrast z z z

Brightness z z z

Color z z –

Hue z z –

Color Temp. z z z

Sharpness z z –

NR z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

–

MPEG NR z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

–

Smooth Gradation z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

z (oprócz pamięci 
o numerach od 18 do 

20, 71 i 72)

–

Film Mode z (oprócz pamięci 
o numerach 5, 6, od 
10 do 14, od 18 do 

20, od 74 do 79 i od 
93 do 96)

z (oprócz pamięci 
o numerach 5, 6, od 
10 do 14, od 18 do 

20, od 74 do 79 i od 
93 do 96)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (tylko pamięci 
o numerach od 74 do 

79 i od 93 do 96)

z (tylko pamięci 
o numerach od 74 do 

79 i od 93 do 96)

–

Color Space z z z
57PL



Menu Screen

z: Możliwość regulacji / zmiany ustawienia
–: Brak możliwości regulacji / zmiany ustawienia
*1: Dalszych informacji należy szukać w tabelach w punkcie „Aspect Mode” (strona 60).

Podłączając przewód HDMI itp., należy sprawdzić typ sygnału w menu Information  (strona 40) 
i w podpunkcie „Sygnał cyfrowy” (strona 56), aby upewnić się, jakie elementy można regulować.

Urządzenie obsługuje wymienione poniżej rodzaje sygnałów 3D.

*: Obowiązkowy format 3D w standardach HDMI.

Możliwość zmiany/wyboru ustawień niektórych elementów w menu zależy od sygnału 3D.
Elementy, których nie można regulować, nie pojawiają się w menu. Takie elementy pokazano 
w poniższych tabelach.

Element
Sygnał wejściowy

Sygnał 
komponentowy

Sygnał wideo GBR Sygnał komputerowy

Aspect*1
z z –

Uwaga

Obsługiwane sygnały 3D

Rozdzielczość Format sygnału 3D

720/60p, 720/50p Format Side-by-Side

Format Over-Under*

Frame packing*

1080/60i, 1080/50i Format Side-by-Side*

Frame packing

1080/24p Format Side-by-Side

Format Over-Under*

Frame packing*

1080/60p, 1080/50p Format Side-by-Side

Format Over-Under

Sygnały 3D i elementy, które można regulować

Element
Sygnały 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –

Smooth Gradation – – – –
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z: Możliwość regulacji / zmiany ustawienia
–: Brak możliwości regulacji / zmiany ustawienia
*1: Dalszych informacji należy szukać w tabelach w punkcie „Aspect Mode” (strona 60).

Kiedy w urządzeniu włączona jest funkcja konwersji obrazu filmowego 2D na obraz filmowy 
3D, możliwość regulacji/wyboru ustawień niektórych elementów w menu zależy od ustawień 
w grupie „3D Format” w menu Function . Elementy, których nie można regulować, nie 
pojawiają się w menu. Takie elementy pokazano w poniższych tabelach.

z: Możliwość regulacji / zmiany ustawienia
–: Brak możliwości regulacji / zmiany ustawienia
*1: Ten element jest dostępny tylko przy doprowadzonym sygnale 1080/60i lub 1080/50i.
*2: Dalszych informacji należy szukać w tabelach w punkcie „Aspect Mode” (strona 60).

Film Mode – z – –

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Element
Sygnały 3D

Over-Under Side-by-Side Symulacja 3D

Reality Creation z z z

Lamp Control z z z

Motionflow z z z

NR – – z

MPEG NR – – z

Smooth Gradation z z z

Film Mode*1 – z z

x.v.Color z z z

HDR – – –

Aspect*2
z z z

Element
Sygnały 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
59PL



Elementy, które można wybrać, zależą od sygnału wejściowego lub formatu 3D.
Szczegóły podano w tabelach poniżej. Elementy, których nie można wybrać, nie pojawiają się 
w menu.

2D

*1: Nie pojawia się w menu ze względu na ustalone ustawienie w formacie Normal.

3D

Aspect Mode

Obsługiwane sygnały 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576 Inne

Numer pamięci 
(strona 55) Od 76 do 79, 96 74, 75, od 93 

do 95
7, 8, od 10 

do 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 
50, 55

Zoom 1,85:1 – z z z –

Zoom 2,35:1 – z z z –

Normal z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Obsługiwane sygnały 1920 × 1080, 1280 × 720

Format 3D Side-by-Side Over-Under Frame packing Symulacja 3D

Numer pamięci (strona 55) 7, 8, od 10 do 14 Od 10 do 14 Od 18 do 20, 71, 72 7, 8, od 10 do 14

1.85:1 Zoom z z z z

2.35:1 Zoom z z z z

Normal z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
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Elementy, które można wybrać, zależą od sygnału wejściowego lub formatu 3D.
Szczegóły podano w tabelach poniżej. Elementy, których nie można wybrać, nie pojawiają się 
w menu.

2D

3D

Elementy, które można regulować, są zapisywanie indywidualnie dla poszczególnych złączy 
sygnałów wejściowych. Dalsze informacje podano w tabelach poniżej.

Numery pamięci dla poszczególnych sygnałów wejściowych

Motionflow

Obsługiwane sygnały

1920 × 1080
1280 × 720
720 × 480
720 × 576

3840 × 2160 4096 × 2160 Inne

Numer pamięci (strona 55) Od 5 do 8, od 10 
do 14

74, 75, od 93 
do 95 Od 76 do 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Obsługiwane 
sygnały 1920 × 1080, 1280 × 720

Format 3D Frame packing Over-Under Side-by-Side Symulacja 3D

Numer pamięci 
(strona 55) 18 19 20, 71, 

72 10, 12 11, 13 14 7, 8, od 10 do 
14

7, 8, od 10 do 
14

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Warunki zapisu ustawień elementów, które można regulować

Wejście Numery pamięci

HDMI 1 (2D) Od 5 do 8, od 10 do 14, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55, od 74 do 79, od 93 
do 96HDMI 2 (2D)

HDMI 1 (3D) 7, 8, od 10 do 14, od 18 do 20, 71, 72

HDMI 2 (3D)
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Menu Picture

Element Warunki zapisu

Calib. Preset Dla poszczególnych złączy sygnału wejściowego

Reset Dla poszczególnych złączy sygnału wejściowego i ustawień Calib. 
PresetReality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Dla poszczególnych ustawień Color Temp., D93-D55 i Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Dla poszczególnych złączy sygnału wejściowego i ustawień Calib. 
PresetNR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red Dla poszczególnych ustawień Color Space

    Magenta - Green

Input Lag Reduction Dla poszczególnych złączy sygnału wejściowego i ustawień Calib. 
Preset
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Zakres odległości projekcji i zmian osi 
obiektywu
Odległość projekcji oznacza odległość między przodem obiektywu a płaszczyzną, na którą 
odbywa się projekcja.

Zakres zmian osi obiektywu oznacza odległość (w procentach), o jaką można przemieścić 
obiektyw względem środka wyświetlanego obrazu. Zmianę osi obiektywu uważa się za 0%, 
gdy punkt A na ilustracji (punkt, w którym linia wyprowadzona ze środka obiektywu przecina 
wyświetlany obraz pod kątem prostym) pokrywa się ze środkiem wyświetlanego obrazu, a za 
100% uważa się pełną szerokość lub pełną wysokość obrazu.

VS +:  Zakres pionowej zmiany osi obiektywu (w górę) [%]
VS –:  Zakres pionowej zmiany osi obiektywu (w dół) [%]
HS +:  Zakres poziomej zmiany osi obiektywu (w prawo) [%]
HS –:  Zakres poziomej zmiany osi obiektywu (w lewo) [%]

Odległość projekcji L

Wyświetlany obraz Przód obiektywu

Zakres zmiany 
osi obiektywu

Wyświetlany obraz

Środek obiektywu
50%

50%

Środek 
wyświetlanego 
obrazu

Bok urządzenia

A

Środek 
obiektywu

Wyświetlany 
obraz

VS +

VS –

HS – HS +

Zacieniowany obszar: zakres zmiany 
osi obiektywu

Zakres zmiany 
osi obiektywu

Wyświetlany obraz

Środek obiektywu50%

50%

Środek 
wyświetlanego 
obrazu

Góra urządzenia

A
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Przy projekcji w formacie 1,90:1 (natywny pełny obraz 17:9)

Odległość projekcji
Jednostka: m (cale)

Wzór na odległość projekcji
D: Przekątna wyświetlanego obrazu Jednostka: m (cale)

Zakres zmiany osi obiektywu

Rozmiar wyświetlanego obrazu
Odległość projekcji L

Przekątna Szerokość × wysokość

80" (2,03 m) 1,80 × 0,95 (71 × 37) 2,32–4,77 (91–187)

100" (2,54 m) 2,25 × 1,18 (88 × 47) 2,90–5,97 (115–235)

120" (3,05 m) 2,70 × 1,42 (106 × 56) 3,49–7,18 (138–282)

150" (3,81 m) 3,37 × 1,78 (133 × 70) 4,38–8,98 (173–353)

200" (5,08 m) 4,49 × 2,37 (177 × 93) 5,85–11,99 (231–472)

Odległość projekcji L (minimalna długość) Odległość projekcji L (maksymalna długość)

L = 0,029432 × D – 0,0434
(L = 1,158727 × D – 1,7084)

L = 0,060197 × D – 0,0420
(L = 2,369978 × D – 1,6545)

1,90

1

85%

80%

31% 31%

VS + = 85 – 2,742 × (HS + lub HS –) [%]
VS – = 80 – 2,742 × (HS + lub HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,365 × (VS + lub VS –) [%]
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Przy projekcji w formacie 1,78:1 (16:9)

Odległość projekcji
Jednostka: m (cale)

Wzór na odległość projekcji
D: Przekątna wyświetlanego obrazu Jednostka: m (cale)

Zakres zmiany osi obiektywu

Rozmiar wyświetlanego obrazu
Odległość projekcji L

Przekątna Szerokość × wysokość

80" (2,03 m) 1,77 × 1,00 (70 × 39) 2,44–5,01 (96–197)

100" (2,54 m) 2,21 × 1,25 (87 × 49) 3,05–6,28 (121–247)

120" (3,05 m) 2,66 × 1,49 (105 × 59) 3,67–7,55 (145–297)

150" (3,81 m) 3,32 × 1,87 (131 × 74) 4,60–9,44 (181–371)

200" (5,08 m) 4,43 × 2,49 (174 × 98) 6,15–12,61 (242–496)

Odległość projekcji L (minimalna długość) Odległość projekcji L (maksymalna długość)

L = 0,030934 × D – 0,0434
(L = 1,217856 × D – 1,7084)

L = 0,063269 × D – 0,0420
(L = 2,490916 × D – 1,6545)

1,78

1
Obszar wyświetlania obrazu wideo

Obszar projekcji

85%

80%

33% 33% VS + = 85 – 2,576 × (HS + lub HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + lub HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + lub VS –) [%]
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Przy projekcji w formacie 2,35:1

Odległość projekcji
Jednostka: m (cale)

Wzór na odległość projekcji
D: Przekątna wyświetlanego obrazu Jednostka: m (cale)

Zakres zmiany osi obiektywu

Rozmiar wyświetlanego obrazu
Odległość projekcji L

Przekątna Szerokość × wysokość

80" (2,03 m) 1,87 × 0,80 (74 × 31) 2,41–4,96 (95–195)

100" (2,54 m) 2,34 × 0,99 (92 × 39) 3,02–6,22 (119–244)

120" (3,05 m) 2,80 × 1,19 (110 × 47) 3,64–7,47 (143–294)

150" (3,81 m) 3,51 × 1,49 (138 × 59) 4,55–9,35 (180–368)

200" (5,08 m) 4,67 × 1,99 (184 × 78) 6,08–12,48 (240–491)

Odległość projekcji L (minimalna długość) Odległość projekcji L (maksymalna długość)

L = 0,030617 × D – 0,0434
(L = 1,205377 × D – 1,7084)

L = 0,062621 × D – 0,0420
(L = 2,465393 × D – 1,6545)

2,35

1
Obszar wyświetlania obrazu wideo

Obszar projekcji

105%

99%

31% 31% VS + = 105 – 3,387 × (HS + lub HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + lub HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + lub VS –) [%]
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Wymiary
Przód

Jednostka: mm (cale)

Spód
Jednostka: mm (cale)

495,6 (19 1/2)

Środek 
obiektywu

247,8 (9 3/4) 247,8 (9 3/4)

21
2,

3 
(8

 11
/ 3

2)

20
5,

3 
(8

 3 / 3
2)

11
8 

(4
 21

/ 3
2)

463,6 (18 1/4)

Przód obudowy

142,9 (5 5/8) 150,6 (5 15/16)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

7,5 (9/32)

98
 (3

 27
/ 3

2)

87,4 (3 7/16)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

98
 (3

 27
/ 3

2)

409,3 (16 1/8)
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Odległość między przodem obiektywu a przodem obudowy
Jednostka: mm (cale)

Mocowanie zestawu do podwieszenia projektora PSS-H10

Widok z przodu
Jednostka: mm (cale)

36,8 (1 7/16)

Przód obiektywu

Przód obudowy

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Sufit

Środek słupka 
podtrzymującego

Dolna 
powierzchnia 
uchwytu 
montażowego

Środek obiektywu

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Widok z boku
Jednostka: mm (cale)

Widok z góry
Jednostka: mm (cale)

Przód obudowy

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Przód obudowy

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Górny uchwyt sufitowyŚrodek słupka podtrzymującego 
(przesunięty względem środka urządzenia)

45 (1 25/32)
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Otwory do uchwytu sufitowego
Przy montażu sufitowym należy użyć śrub o długości od 5,3 mm (7/32 cala, minimalnie) 
do 7,6 mm (5/16 cala, maksymalnie).
Zalecany moment dociągania (naciąg przy obracaniu śruby w kierunku obrotu): 1,4 ±0,2 Nm

Jednostka: mm (cale)

Urządzenie

Tuleja gwintowana 
(M5)

Otwór na śrubę
Maksymalna

długość śruby

Minimalna
długość śruby
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Skorowidz
Liczby
3D Settings

2D-3D Display Sel. (Select) ............... 33
3D Depth Adjust ................................. 34
3D Format ........................................... 33
Simulated 3D Effect ............................ 34

A
Aktualizowanie oprogramowania ........... 49
All Reset ................................................. 32
Anamorphic Lens ................................... 37
Aspect

1.85:1 Zoom .................................. 16, 29
2.35:1 Zoom .................................. 16, 29
Normal .......................................... 17, 29
Squeeze ......................................... 17, 29
Stretch ........................................... 18, 29
V Stretch ....................................... 17, 29

B
Blanking .................................................. 30
Brightness ............................................... 24

C
Calib. Preset

Bright Cinema ..................................... 22
Bright TV ............................................ 22
Cinema Film 1 .................................... 22
Cinema Film 2 .................................... 22
Game ................................................... 22
Photo ................................................... 22
Reference ............................................ 22
TV ....................................................... 22
User ..................................................... 22

Cinema Black Pro ................................... 23
Clear White ............................................. 26
Color ....................................................... 24
Color Correction ..................................... 26
Color Format ........................................... 40
Color Space ....................................... 27, 40
Color Temp.  ........................................... 24
Contrast ................................................... 24
Contrast Enhancer ................................... 23
Czujnik zdalnego sterowania ................ 3, 4
Czyszczenie ............................................ 53

D
Dane ........................................................54
Dane techniczne ......................................54
Dynamic Range .......................................34

E
Expert Setting ..........................................25

F
Film 3D ...................................................14
Film Mode ...............................................25

G
Gamma Correction ..................................25

H
HDMI Signal Format ..............................34
HDR ........................................................27
HDR Format ............................................40
High Altitude Mode ................................31
Hue ..........................................................24

I
Image Flip ...............................................37
Input Lag Reduction ................................28
IR Receiver ..............................................37

K
Komunikaty

Informacje ...........................................48
Ostrzeżenia ..........................................48

L
Lamp Control ..........................................23
Lamp Setting ...........................................32
Lamp Timer .............................................40
LAN (złącze) .............................................3
Language .................................................31
Lens Control ............................................37

M
Menu

Function ...............................................33
Information ..........................................40
Installation ...........................................37
Obsługa ................................................20
Picture ..................................................22
Screen ..................................................29
Setup ....................................................31
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Menu Position ......................................... 31
Motionflow ............................................. 23
MPEG NR (redukcja zakłóceń MPEG) .....25

N
Network Management ............................ 32
Network Setting ...................................... 39
NR (Noise Reduction) ............................ 25
Numer pamięci ....................................... 40

O
Obsługiwane sygnały 3D ........................ 58
Odległość projekcji ..................... 64, 65, 66
Okno regulacji obiektywu ...................... 10
Okulary 3D

Użycie okularów 3D ........................... 14
Zasięg działania okularów 3D ............ 14

P
Panel Alignment ..................................... 38
Panel sterowania ....................................... 4
Pilot ........................................................... 5
Podłączanie sprzętu wideo 

lub komputera ..................................11
Power Saving .......................................... 32
Projekcja obrazu ..................................... 13
Przywracanie ustawień opcji .................. 21

R
Reality Creation ...................................... 23
Regulowanie położenia obrazu ................. 7
Remote Start ........................................... 31
Reset ....................................................... 23
Rozmieszczenie elementów sterujących

Przód / prawa strona ............................. 3
Tył / lewa strona / spód ......................... 4

Rozwiązywanie problemów ................... 44

S
Settings Lock .......................................... 35
Sharpness ................................................ 24
Signal type .............................................. 40
Smooth Gradation ................................... 25
Software Version ..................................... 40
Status ...................................................... 31
Sygnały wejściowe i elementy, które
można regulować .................................... 57

T
Test Pattern ............................................. 34
Trigger Select .......................................... 37

Tryb wstępnego ustawienia
BRT CINE ...........................................19
BRT TV ...............................................19
CINEMA FILM 1 ................................19
CINEMA FILM 2 ................................19
GAME .................................................19
PHOTO ................................................19
REF ......................................................19
TV ........................................................19
USER ...................................................19

W
Włączanie ..................................................7
Wskaźniki ostrzegawcze .....................3, 47
Wyłączanie ..............................................13
Wymiana lampy ......................................50
Wymiary ..................................................67

X
x.v.Color ..................................................26

Z
Zakres odległości projekcji i zmian 

 osi obiektywu ..................................63
Zaprogramowane sygnały .......................55
Złącza ........................................................3
Złącze LAN .............................................41

O znakach towarowych
• „PlayStation” jest zastrzeżonym 

znakiem towarowym Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Nazwy słowne HDMI i HDMI High-
Definition Multimedia Interface oraz logo 
HDMI są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi 
HDMI Licensing Administrator Inc. 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• „Blu-ray” i „Blu-ray Disc” są znakami 
towarowymi Blu-ray Disc Association.

• „x.v.Color (x.v.Colour)”, „Motionflow” 
i ich logotypy są znakami towarowymi 
Sony Corporation.

........................................................................
Projektor obsługuje następujące sygnały 
przewidziane w standardach HDMI: 
DeepColor, x.v.Color, LipSync, sygnał 
wejściowy z komputera, sygnał 3D i sygnał 
4K. Jest też zgodny z HDCP.
72PL





© 2018, Sony Corporation


	Spis treści
	Rozmieszczenie elementów sterujących
	Przód / prawa strona
	Tył / lewa strona / spód
	Pilot

	Połączenia i przygotowanie
	Instalacja urządzenia
	Regulacja położenia obrazu
	Podłączanie sprzętu wideo lub komputera

	Projekcja
	Projekcja obrazu
	Wyłączanie zasilania

	Oglądanie obrazu filmowego 3D
	Użycie okularów 3D

	Dostosowywanie proporcji obrazu do sygnału wideo
	Wybieranie trybu wyświetlania obrazu

	Użycie menu
	Obsługa za pośrednictwem menu
	Menu Picture
	Menu Screen
	Menu Setup
	Menu Function
	Ustawienia chronione przez funkcję Settings Lock

	Menu Installation
	Menu Information
	O pamięci ustawień


	Użycie funkcji sieciowych
	Wyświetlanie okna Control urządzenia w przeglądarce internetowej
	Użycie okna Control
	Zmienianie strony
	Ustawienie ograniczające dostęp
	Sprawdzanie informacji o urządzeniu


	Postępowanie w przypadku błędów
	Rozwiązywanie problemów
	Wskaźniki ostrzegawcze
	Komunikaty

	Inne
	Aktualizowanie oprogramowania
	O formacie HDR (duży zakres dynamiki)
	O funkcji symulacji 3D
	UWAGI I LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W TYM PRODUKCIE
	Wymiana lampy
	Czyszczenie
	Dane techniczne
	Zaprogramowane sygnały
	Sygnały wejściowe i elementy, które można regulować
	Obsługiwane sygnały 3D
	Sygnały 3D i elementy, które można regulować
	Aspect Mode
	Motionflow
	Warunki zapisu ustawień elementów, które można regulować

	Zakres odległości projekcji i zmian osi obiektywu
	Wymiary
	Skorowidz




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


